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ي، وعلى آلِه  الُم على النَّبيِّ األمِّ م اإلنساَن مالم يعلْم، والصالُة والسَّ م بالقلِم، علَّ الحمد لله الذي علَّ
ين. وأصحابِه وأتباِعه إلى يوِم الدِّ

أما بعُد:

ط، وضعناه َوْفقًا لألهداِف والمفرداِت التي وضعْتها وزارُة  فهذا مقرُر اإلمالِء للصفِّ الثاني المتوسِّ
. التربية والتعليم لطالب وطالبات هذا الصفِّ

تِها ووضوِحها، وصون  ِة معرفِة القواعِد اإلمالئيِة في سالمِة الكتابِة وصحَّ وال يفوُتنا أن نشيَر إلى أهميِّ
القلِم من الخطأِ في الرسِم، وإعانِة القارئ على فهم المكتوِب.

ا على تحقيق هذا الهدف فقد راعينا عند إعداد هذا الكتاب األسس التالية: وحرصًا منَّ

طالب  لمستوى  ومعانيها  ألفاِظها  في  مناسبٍة  وقطٍع  نصوٍص  خالِل  من  اإلمالئيَّة  القواعَد  عرضنا   -  1
. وطالبات هذا الصفِّ

رِس - وهي قليلٌة - مما لم يتضمْنه  2 - استكملنا في اإليضاِح بعَض األمثلِة التي ُتْعنى ببعِض جزئياِت الدَّ
؛ حرصًا على جوَدِة النصهّ واستكماِل الدرس. النصُّ

هِل الذي يقتصُر على تحديِد الكلمِة التي ُيعنى بها الدرُس، باستخراِجها  3 - التزمنا في التدريبات البدَء بالسَّ
دراسُتها  ت  تمَّ التي  الدرِس  قطعِة  على  األوائل  التَّديِب  في  ـ  أحيانًا  ـ  وأحْلنا  تحتها،  خطِّ  وضع  أو 

الستكماِل مالم يرْد في اإليضاًح، وعرضنا ـ أحيانًا ـ بعَض النَّماذِج ليقيَس عليها الطالُب والطالبة.

4 - جعلَنا لكلِّ درٍس نوعين من التدريبات:

األول: اشتمل على: 

ف  أ - عباراٍت وجمٍل أو كلماٍت لتحديِد الظاهرِة اإلمالئيِة، أو طلِب وضِعها في جمٍل، أو كتابتها بعَد التعرهّ
عليها.

ا، إلى جانب العنايِة بالقواعِد والضوابِط اإلمالئيِة ؛ بهدِف  ا وفكريًّ ب - نصوص أدبيَّة تمْت مناقشُتها ُلغويًّ
ترسيخها في ذهن الطالب والطالبة وتدريبهما عليها عملـيًّا. 
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ونؤكد أهميَة التدريب عليها في الفصِل، بقدِر اإلمكان. وقد يرى المعلم - المعلمة إمالَء بعض هذه 
النصوص.

ن من القاعِدة اإلمالئيِة  الثاني: نصوٌص إمالئيٌة يراد منها المزيُد من إقداِر الطالِب ـ الطالبة على التمكُّ
النصوُص،  التي تتضمُنها هذه  وابِط اإلمالئيِة  التي تدرَبا عليها، وقياُس مستوى تمكنهما وإدراِكهما للضَّ

ا. وذلك بإمالئها إمالًء اختباريًّ

� - جعلَنا في ختاِم كلِّ فصٍل دراسيِّ تدريباٍت ونصوصًا أخرى. وهدفنا من التدريبات مراجعُة ما سبقت 
دراسته  من القواعِد اإلمالئيِة عن طريِق المناقشِة والحواِر، ومن النُّصوِص التطبيُق الشامُل.

6 - إلى جانِب ما اشتملت عليِه التدريباُت بنوعيها من آياٍت قرآنيٍة كريمٍة، وأحاديَث نبويٍة شريفٍة، وأبياٍت 
العقليُّ  الجانُب  فيها  مراعَى  كتبْت  أو  وأسلوبًا،  فكرًا  النصوِص  جيِّد  من  قطُع  انُتِقَيْت  فقد  شعريٍة، 

. والتربويُّ

7 - اخترنا في رسِم بعِض الكلماِت ما اشتهَر في هذا العصِر ووافَق األصَل في كتابِة الكلمِة، وتركنا ما 
درَج عليه بعُض الُكتَّاب قديمًا، وأشرَنا إلى ذلَك في الحاشيِة.

رنا كمـا به ـ أيها الزميـل وأيتها  هذا أبـرز عملنـا في هذا المقــرِر وال يفوُتنا أن نحيلكما إلى ما ذكَّ
مِة »قواعد اللغة العربيِة« لهذا الصفِّ  من أموٍر تربويِة تساعُدكما على أداِء درِسكما فلعلهّكما  الزميلةـ  في مقدِّ

تراجعانها؛ فالهدُف واحٌد والمادتان متكاملتان.

ُكتَِبْت في موضوِع اإلمالِء مدرسيٍة أو  التي  الكتِب  بالفضِل ألهِلِه فقد استفْدنا من كثيٍر من  واعترافًا 
راِث وغيرها من الكتِب الحديثة التي انتقينا منها أكثَر النصوِص والتدريبات. غيرها، إلى جانِب كتِب التُّ

نسأل الله أن يكوَن ما قدمناُه في هذا الكتاِب من جهٍد عونًا ألبنائِنا الطالِب والطالبات على سالمِة 
أقالِمهم، وأن يكون مفيدًا إلخواننا المعلمين والمعلمات في معالجِة مشكالِت الكتابِة الدى طالبهم.

عصَمنا الله جميعًا من لحِن اللِّسان وعثرِة القلِم، وما التوفيُق إال بالله.

الـمـؤلِّـفـــون .
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ضــــــــــوابط تقــــــويم اإلمـــــــالء

يتم تقويُم التالميِذ - التلميذاِت يف املرحلِة املتوسطِة باألسلوبني اآلتيني:

1 - أسئلٍة عن املفرداِت اإلمالئيِة التي درست يف العام الدرايس احلايل وما سبقُه من سنواٍت دراسية، من 

غويُة املناسبُة ملستوى الطالب والطالبات  خالل قطعٍة إمالئيٍة ُتراَعى فيها اجلوانُب العقليُة والرتبويُة واللُّ

. يف كلِّ صفِّ

2 - إمالٍء اختباريٍّ مْن خالل مجٍل ذاِت أهداٍف تربويَّة، َيقيُس مستوى متكِن الطالِب والطالبات وإدراِكهم 

رِة. ِة املقرَّ وابِط اإلمالئيَّ للضَّ

ملحـوظـة : يراعـى البعد عن تكــرار الكلامت.
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اإليـضـــــــاح)1(

الُوُقوَف عنَد  أطال  قد  ُمِسنٌّ  َشْيٌخ  اْنتَِباَهُهْم  َعى  اْسرَتْ َة  ْعبِيَّ الشَّ الَقْرَيَة  باِب  الشَّ ِمَن  ِزيَاَرِة جَمموعٍة  أْثناَء 

َم إِليِه َأَحُدُهْم وقال: َواين ، َفَتَقدَّ السَّ

ا الشيُخ؟ ومِلَ َأَطْلَت الوُقوَف َهاُهَنا؟ َوبَِم ُأعِجْبَت ؟ فاْلَتَقَت الشيُخ إليِه وقاَل: إيِنِّ أستِعيُد  َ ُر َأيُّ ِفيَم ُتَفكِّ

ُجِل. َناَيِة ِمثَل هذا الرَّ ِذْكَرياِت َشباِب ِحينام كنُت أقوُم بالسِّ

 : الشابُّ فقال  َتْسأُل؟  َعمَّ  الشيخ:  فقال  َنايِة  السِّ عن  كثريٍة  أْشياَء  معرفِة  يف  أرغُب  إيِنِّ  الشاُب:  فقال 

راعِة؟ فأجاَبُه  ناَيِة؟ وَعالَم ُكنتم َتسُقوَن ُحُقولُكْم ؟ وإالَم ُكنتم َتْعَتِمدوَن عليها يف الزِّ ِممَّ ُتصنُع أدواُت السِّ

عًا وقال: َحتَّام َسَتْبَقى ُهَنا؟ َومِلَاَذا ال َتنتِقُل إىل َلْوٍن آَخر ِمْن ألواِن النََّشاِط يف  الشيُخ، ُثمَّ َشَكَرُه الشبابُّ ُمَودِّ

َف، فابتسَم الشيُخ له واْسَتَمرَّ َواِقفًا. احِة وأوَشَك العمُل أْن َيَتَوقَّ الَقرَيِة؟ َفَقْد َقُرَب َوقُت ااْلْسرِتَ

ُة؟ ْعبِيَّ 1 - أين تقُع القريُة الشِّ

2 - َما الَغَرُض من إِقاَمتَِها؟

؟ َوايِن يف هذا الَعْصِ 3 - َما الذي َحلَّ حملَّ السَّ

السابقِة،  القطعِة  يف  الَواِردَة  َحتَّام(  إاَِلَم،   َعاَلَم،     ، ِممَّ   ، َعمَّ بَِم،   مِلَ،   )ِفيَم،   الكلامِت  أتأمل   -  1

فيها األصَل  وأنَّ  ِة،  االستفهاميهّ و)ما(  جرِّ  حرِف  من  َبٌة  ُمَركَّ ا  وأنَّ لالستفهاِم،  ا  أنَّ فأجُد 

الــــــــدرُس األوُل

ُد املعلم - املعلمة بِطْرِح أسئلٍة بأداِة االستفهام )ما(، ُثمَّ َيطُلُب إدخاَل أحد حروِف اجلرِّ عليها َوِكَتابَة بعِضَها عىل السبورة. )1( ُيَمهِّ

األسـئــلــة

ِة َحـــــــــــْذُف اأَللِــــِف ِمْن )َما( االستِْفـــــهـــــــــــــاِميَّ
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تـــْدريـبـــــــــــات

أســـــتــنـتـــــُج

ـِ َما، َعْن َما، ِمْن َما، عىَل َما، إىل َما، حتَّى َما( وُأالحظ أنَّ ألَِف )َما( االستفهاميِة قد ُحِذَفْت  ـِ َما، ب )يف َما، ل

يف ُكلِّ منها لَكوِنا َطرَفًا.

َذُف َألُِف )َما( حيُث جاَء بعدها )َذا(  ـِ )مِلَاَذا( يف قوله: مِلَاَذا ال َتْنَتِقُل إىل َلوٍن آخَر؟ َفَلْم حُتْ ا االستفهاُم ب 2 - أمَّ

َذا، ِفاَمذا( وهكذا. َفَلْم تكْن َطَرفًا، ومثلها يف ذلك : )باَمَذا، َعامَّ

( قد ُقِلَبْت نونًا )َعْن وِمْن( فيهام ِمياًم وُأْدِغَمَتا يف )ِميِم( َما االستفهاميِة؛ إِذ األصُل  ، وِممَّ 3 - ُأالحُظ أنَّ )عمَّ

فيهام قبل  الرتكيب )َعْن َم، ِمْن َم(.

اَم( أالِحُظ أنَّ األلَِف الليِّنَة يف ُكلِّ حرٍف ِمْن أْحُرِف اجَلرِّ )َعىَل، إىَِل،  ُأْمِعُن النَظَر يف )َعاَلَم، إاَِلَم، َحتَّ  - 4

ْت ُصورُة ِكَتاَبتَِها من صورِة الياِء إىل صورِة األلِِف القائمة؛  ب َمَع )َما( االستفهاميِة َتَغريَّ حتَّى( مَلَّا ُركِّ

ِكيِب. ْ ِطَها، َفَلْم َتُعِد األلُِف َطَرفًا كام كاَنت قبَل الرتَّ لَِتَوسُّ

ُل التــــــــــــــــدريُب اأَلوَّ
ُ َما َطَرَأ عىل آخِرها من تغيري: َة ِفياَم يأيت، وأبيِّ ُ  )ما( االستفهاميَّ أعيِّ

1 - }  { النبأ.

  )1( حُتَذُف األلُِف ِمْن )َما(  االستفهاميِة إَذا ُسبَِقْت بأَحِد ُحُروِف اجلرِّ الثَّامنَيِة: )ِمْن، َعْن، يِف، إىِل، حتَّى، 
ا )َذا(. َعىَل، الالِم، الباِء( برِشِط أال َتتَِّصَل هِبَ

  )2( تتغري صورُة األلف اللينة يف أحرف اجلرهّ )عىل إىل، حتهّى( من صورة الياء إىل صورة األلف القائمة 
إِذا ركب حرف اجلرهّ مع )ما( االستفهامية.
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2 - }  { النازعات.
3 - }  { النمل: 46.

{ الطارق. { - 4

� - بَِم َتْكُتُب؟

اَم َتْلُهو عن أَداِء واِجَباتَِك؟ 6 - َحتَّ

7 - َعالَم اْخَتَلْفُتاَم؟

َتِمُع َكِلَمُة الَعَرِب؟ � - إاِلَم ال َتْ

ْرَت َعِن احُلَضوِر الَيْوَم؟ 9 - مِلَ َتَأخَّ
التـــــدريــــُب الثَّاين

ِة َعِن املعايِن اآلتِيِة بعد َسْبقَها بحرِف َجرٍّ ُمناِسٍب كاملِثاِل األوِل: ـِ )َما( االستفهاميَّ أسَتْفِهُم ب
ِء الذي َتْقَرُأ فيه.   ْ 1 - الشَّ

رًا.   2 - َسَبِب َنْوِمَك ُمَبكِّ
ٍء أَصاَبَك.   ْكَوى ِمْن َشْ 3 - الشَّ

َوايِن والَكَسُل َعْن َأَداِء الَصاَلِة.      4 - التَّ
ا إىل املَْدَرَسة.    ت هِبَ � - الَوِسيَلِة التي َحَضْ

ٍء ُفِقَد.   6 - البحِث َعْن َشْ

ا َصِديقَك. يَّ 7 - َمَظاِهِر الَفَرِح عىل حُمَ

التـــــدريُب الثــــالــــُث
)يف       ،       ِمْن       ،       ب        ،        ل        ،        إىِل       ،         َعْن(

ِة يف مُجَلٍة مِفيدٍة  وأْكُتُبَها: أْدِخُل ُكلَّ َحُرٍف ِمَّا َسَبَق عىل )َما( االستفهاِميَّ

 1 - ِفيَم َتْقَرُأ؟
  - 2
- 3
- 4
- �
 -6

-  7
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التــــــــــدريُب الرابــُع

 
ـِ )َماَذا(: ٍة مبدوءٍة ب َأَضُع ُكلَّ حرٍف ِمَّا َسَبَق يف مُجلٍة استفهاِميَّ

التـــــــــــدريُب اخلامـــُس
ـــاَسبــــــــــــة حُمَ

َعْن أب َبْرَزَة اأَلْسَلِميِّ - ريض الُل عنه - قال: َقاَل رسوُل اللِ ملسو هيلع هللا ىلص : »ال َتُزوُل َقَدَما َعْبٍد َيْوَم الِقَياَمِة 

َحتَّى ُيْسَأَل َعْن ُعْمِرِه فيَِم َأْفَناُه؟ وَعْن ِعْلِمِه ِفيَم َفَعَل وعن َمالِِه ِمْن أْيَن اْكَتَسَبُه؟ َوِفيَم أْنَفَقُه؟ وَعْن ِجسمه 
فيَِم َأْباَلُه؟« )1(

أ - ُأبُي َمْعَنى َما يْأيت:

1 - ال تُزوُل َقَدَما َعْبٍد يوَم القياَمِة، أْفَناُه، أْباَلُه.

ؤاِل عنها يوَم القيامِة »الِعْلُم واملاُل« َفِلاَمَذا؟ ْت بالسُّ 2 - ِمَن املََسائِل التي ُخصَّ

3 - أرشح احلديَث بأسلوب.

ِة التي ُحِذَفْت َألُِفَها. ب - أَضُع خطا حتَت )َما( االستفهاِميَّ

جـ - أستخرُج ِمَن احلديِث َما يأيت:

1 - اسَم استفهاٍم ُسبَِق بِحرف جر َغرِي )َما(.

2 - اساًم ُمَثنَّى ، وُأبُي َما ُحِذَف منه.

3 - ِفْعاًل َمْبنِيا لِْلَمْجُهوِل.

)1( الرتمذي رقم 2417.

)   ب        ،         عىل        ،        ل   (

هّ ً

هّ ً
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ــــــاِدُس التدريـــــــُب  السَّ
قاَل َشْوِقي:

)1( َعاَلَما  ى  الُكْبَ ُة  جَّ الضَّ َوَهِذي  إاِلَمــــــــــــا              َبْيَنُكُم  اخُلْلُف  إاَِلَم 

)2( َواخْلَِصـــــاَما  الَعَداَوَة  َوُتْبُدوَن  لَِبْعــٍض          َبعُضُكُم  َيِكيُد  َوِفيَم 

ا : ُح َمْعَناُهَ حًا ُيَوضِّ ْحُهاَم رَشْ أ - أْقرأ الَبْيَتْيِ ُثمَّ أرْشَ

. ِة املَْسُبوَقِة بَِحْرِف َجرِّ َت )َما( االستفهاِميَّ ا حَتْ ب - أَضُع َخطَّ

جـ - أستخرُج ما َييل:

: 1 - ثالَث َكِلاَمٍت هِبِنَّ َألٌِف َزئَِدٌة واْكُتْبُهنَّ

2 - َكِلَمًة ُحِذَفْت ِمنها َألٌِف:

3 - اساًم آخُرُه ألٌِف َمْقُصوَرٌة:

اَستي. د - أعيد ِكَتاَبَة الَبْيَتْيِ يف ُكرَّ

ْوِقيَّات 1/1. )2( الشَّ )1( األصل: )إالَم َوَعالَم( لكن جاءت األلف لإلطالق )الوزن(.  
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ٌة: ُنُصوٌص إِْمالئِيَّ
َواٌب ـْ ـِجــــ 1 - اســــت

يِل، َوَأَخَذُه  َرٍة ِمَن اللِّ ِة يف َساَعٍة ُمَتَأخِّ ِت التَِّجاِريَّ َقَة َأَحِد املَحالَّ اِوُل َسِ ِطيٌّ األْمِن َعىَل لِصِّ ُيَ َقَبَض رُشْ

الِيَة: ابُِط األسئَِلَة التَّ َه له الضَّ َطِة، وَبَدَأ التَّْحِقيُق َمَعُه، َفَوجَّ ْ إىِل َمْرَكِز الرشُّ

َرِة؟ َوَعمَّ َتْبَحُث يف األسَواِق َوِهَي ُمْغَلَقٌة؟ َومِلَ َوَقْفَت عنَد أكثَر ِمْن  مِلَ ِجْئَت ُهَناَك يف َهِذِه الساعِة امُلَتَأخِّ

َلَدينا  َكاتَِك؟ وأنهّ  رُّ حَتَ ُكلَّ  ُيَراقُبون  أنَّ ِرجاَل األمِن  َعِلْمَت  َأَما  امُلَجوهَراِت؟  لِّ  حَمَ َفْتَح  َحاَوْلَت  َومِلَاَذا  ؟  لِّ حَمَ

َعْنَك َمعلوماٍت سابِقًة؟

اَيِة  َة ِحْرِصِه عىل مَحَ اِرِق، وِشدَّ ِء؟! َأَما َعَرْفَت ُحْكَم اإلسالِم يف السَّ ِّ فإالَم َتْسَتِمرُّ عىل هذا اخُلُلِق السَّ

أمواِل الناِس؟!.

ـــــاِدع )1( يِن ُمَ 2 - ال َغرَّ

: مِلَ أَراَك ُمْنَحنِيًا؟ قال: لَِكثرِة َصاليِت  ا، فجاءْت ُعصفورٌة فوَقَعْت عليه، وقالْت لِْلَفخِّ وِديُّ َفخَّ َنَصَب َيُ

وف َعليَك؟ قال:  اْنَحَنْيُت. قالْت: َفِلاَمَذا أَراَك َباِدَيًة ِعَظاُمَك؟ قال: لَِكثَرِة ِصَياِمي. قالت: َفاَم يِل أرى هذا الصُّ

ُة يف َيِدَك؟ قال:  ُأ َعَلْيَها. قالت: مِلَ َهِذِه احَلبَّ نيا َلبِْسُت الصوَف. قالت: بَِم مُتِْسُك؟ قال: َعصًا َأَتَوكَّ لُِزْهِدي يف الدُّ

ِة، َفإَذا اْلَفخُّ يف ُعُنِقَها،  َصَدَقٌة إِْن َمرَّ ِب ِمسكٌي َأَخَذَها. قالت: إيِنِّ ِمسكيَنٌة. قال: َفُخِذَيا. َفَقَبَضْت عىل احَلبَّ

يِن ُماِدٌع َبعدَك َأَبدًا. فَصاَحْت، وقالت: ال َغرَّ

)1( العقُد الفريد )21�/3( )بتصف(.
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اإليـضـــــــاح)1(

ْيُن!  أَتْدِري ما الشيُء الذي َيسُهُل على المْرِء أن يدُخَل فيه، ويصعُب عليِه ِعْنَدئٍِذ الخروُج منه؟ إنه الدَّ

َيْنَأى  لو  َذا  َوَحبَّ ْيَن.  الدَّ يْسَتْسِهُل  ِمَئٍة ثم  تِْسع  أو  ِمَئٍة  َثلَاِث  أو  قليلٍة كِمَئِة رياٍل  بَِمبالَغ  الُمْسَتِديُن عادِة  يبدُأ 

يِِه  مِع الذِي ُيَزيُِّن له ِحيَنئٍِذ عاقبَته، َوُيَمنِّ ا يكوَن ُمْسَتْعَبدًا له، ولَِكْيلا َيَقَع فريسًة للطَّ ْيِن لِئلهّ الإنساُن بنفسه عن الدَّ

ْيِن؛ وَلْم  ْيِن ولو َقلَّ ؛ لَأنَّ النَّبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص استعاَذ باللِه ِمَن الدَّ بالِغنى ِمْن َبْعِدِه. فلا َتُكْن ِفيَمْن يتهاوُنوَن بأْمِر الدَّ

َيْسَتِعْذ إِلا من أْمٍر َقبيٍح.

ْيِن؟ ُط بعُض الناِس في الدَّ 1 - َكيَف َيَتَورَّ

ْيِن؟ 2 - لماذا استعاَذ النبيٌّ ملسو هيلع هللا ىلص من الدَّ
َوَل؟ ْيِن َقاِصَرٌة على الأفراد َفقْط، َأْم َتْشَمُل الأفراَد والدُّ 3 - أَمَضارُّ الدَّ

ْيِن؟ 4 - كيَف يبتعُد الإِنساُن عن الدَّ

َذا، وِفيَمْن( الواردَة في النَّصِّ أجد  1 - ألاِحُظ الكلماِت الآتيَة: )ِعنَدئٍِذ، وِحيَنئٍِذ، ولَِئلا، ولَِكْيلا، وَحبَّ
ا(  ِن( أما )لِئلهّ بُة من َكِلَمَتْيِن ُكتَِبَتا معًا، فـ )عندئذ( مؤلفة من الظرفين )ِعْنَد وإٍذ الُمَنوَّ أنَّ كلَّ واحدٍة منها ُمَركَّ
 ) بٌة من )لاِم التعليِل وَكْي ولا النافيِة(، مثُلها )َألاَّ افيِة(، و)لَِكْيلا( مركَّ فمؤلَّفٌة من )لاِم الَجرِّ وَأْن الناِصبة َولا النَّ
( المركبُة ِمْن )إِْن( الشرطيِة و)لَا( في  يِن(، و)إلاَّ َبُة ِمْن )أْن الناصبِة، ولا( في نحو: )َيِجُب َألاَّ َتَتَهاَوَن بالدَّ المركَّ

نحو قوله تعالى: }                { التوبة : 40 .

الـــــدرس الثــاين

د للدرِس باستثارة تفكري الطالب - الطالبات يف كلامٍت ُتكَتُب موصولًة معًا وُتتهّخُذ مدخاًل هلذا الدرس. )1( ُيَمهَّ

األسـئــلــة

َوْصــــُل  َبْعـــــــــــــــِض  الَكِلــــــــَمـــــــــــــــاِت
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)يف(  اجلرِّ  حرِف  ِمْن  املركبُة  و)ِفيَمْن(  )َذا(،  اإِلشارِة  واسِم   ) )َحبَّ الفعِل  ِمن  املركبُة  )َحبَّذا(  وكذا 

ْن َتْسَأُل،  واالسم املوصوِل )َمْن(، ومثُل )يف( احلرفاِن: )َعن وِمـْن( إذا َسَبَقا )َمْن( املوصولة نحو: َعَرْفُت َعمَّ

ُر؟  وَعِلْمُت ِمَّْن اْسَتَعْرَت الكتاَب، وكذا )َمْن( االستفهاميُة إذا ُسبَِقت بأحِد هذه األحرِف نحو: ِفيَمْن ُتفكِّ

ُث؟ وِمَّْن أخذَت الكتاَب؟ وقد اْصُطِلَح يف اإلمالِء عىل كتابِة الكلمَتي َمْوصولَتي َمعًا كام َترى  ْن َتَتحدَّ وَعمَّ

.

ا  بة تركيبًا َمْزِجيًّ ٌب من كلمتي ُتكَتَباِن َموصولَتْيِ َمعًا، وهي األسامُء املركَّ 2 - ُهَناَك ِصْنٌف آخُر ُمَركَّ

جال. َمْوَت، وَبْعَلَبكَّ ِمْن أسامء البلداِن، وَمْعِديَكِرَب ، ونِْفَطَوْيِه ِمْن أسامِء الرِّ نحو: َحْضَ

 

التـــدريـــــــُب األوُل
ا فيام يأيت: ُ الكلامِت املوصولَة خطَّ أَعيِّ

{ النمل.      { - 1

)1( مل ُيْفَرْد هذا الباُب بنصوٍص إمالئيٍة، وإنام ُجِعَلْت يف نايِة الباِب الذي َيليِه مِلَا بينهام من الرتاُبط.

ُتكَتُب بعُض الكلامِت َموصولًة ومنها:
ُن )إٍذ(. 1 - الظروُف )ِعْنَد وِحَي ووقَت وساعَة ويوَم...( إذا َولَِيها الظرُف امُلَنوَّ

، ولَِكياَل(. ، لَِئالَّ ، إاِلَّ 2 - احلروف )َأالَّ
( واسِم اإِلشارِة )ذا(. َبُة ِمَن الفعِل )َحبَّ 3 - )َحبَّذا( املركَّ

4 - ُحروُف اجلرِّ )يِف، ِمْن، َعْن( امُلتهِّصَلُة بـ )َمْن( املوصولِة أو االستفهاميِة.
َمْوَت وَبْعَلَبكَّ وَمْعِديَكِرَب ونِْفَطوْيِه. ا كَحْضَ بُة تركيبًا َمْزِجيًّ � - أسامُء األعالِم امُلَركَّ

تـــْدريـبـــــــــــات 

أســـــتــنـتـــــُج
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2 - }            { احلديد: 23.
3 - }                    { البقرة: 1�0. )1(

ا. َبــــٌة وَبــــاِرٌد َشـــــَراهُبَ ا                          َطيِّ اهُبَ ـُة واْقــــــــرِتَ 4 - يا َحبَّـــــــــَذا اجلــــــنَّ
ِة النُّحاِة. � - ِسيَبوْيِه أَحُد أئمَّ

التـــــدريب الثــــاين
َوْقت - لَِكْي - يِف - َساعة - عن  - يوم.

أِصُل ُكلَّ كلمٍة من الكلامِت السابقِة بكلمٍة مناسبٍة ُتوَصُل هبا خطا، ثم أَضُعها يف مجلٍة ُمفيدٍة:

التـــــدريُب الثالـــــُث
ا َيْأيِت بعد وْصِله خطا بكلمٍة َقْبَلُه: أ - أعيد ِكتابَة ُكلٍّ ِمَّ

3 - إِْذ    2 - َمن     1 - ال    
6 - َكْي اَل    � - َوْيِه    4 - َذا    

ا َيْأيِت بعد وْصِلَها بكلمٍة بعَدَها:  ب - أعيد ِكتابَة ُكلٍّ ِمَّ

3 - َأْن           2 - حبَّ     1 - َساَعة   
� - إِْن     6 - يِف  4 - َوْقت   
9 - ِمن � - َعنْ    7 - ألْن.    

)1( تكتب )حيثام( بالرسم اإلمالئي متصلة كام سيأيت يف الدرس الالحق.

هّ ً

هّ ً
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التــــــــــدريُب الرابــــــــــــُع

ًة  أدخُل كلَّ حرٍف ِمْن ُحروف اجلرِّ )يف، َعْن، ِمْن( عىل )َمْن( االستفهاميِة مرًة، و)َمْن( املوصولِة مرَّ

أْخَرى يف مجٍل مفيدٍة:

؟      1 -           - 1

؟      2 -          - 2

؟      3 -       - 3
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ْمُت  َهَ َفَطاَلَما  ُلْقَياَك،  إىل  الكريَم، لقد اشتقُت  فيها: )َوالدي  يقوُل  َأبيِه رسالًة  إىل  ابٌن ُمغرتٌب  َكَتَب 

ْنَيا ال  ُة احليلِة. َفَلْيَتاَم نحن ُمتجاوَراِن ألراَك وأْسَعَد بأحاديِثَك، وإنَّاَم هذا هو حاُل الدُّ حيِل إِليَك َلْوال ِقلَّ بالرَّ

ُ َأالَّ يْشغَلـَنا هبا عن َطاعتِِه حيُثاَم ُكنَّا، وأْيَناَم  ُه، َفعَسى اللَّ اَم َسِعَد هِبا َمْن جعَلها َهَّ تْكَتِمُل فرحُتها ألحٍد، وَقلَّ

ِة َرْيَثاَم َيتحَققُّ َنَجاِحي - بإذِن اللِ - ثمَّ أعوُد إِليُكم. فآُمُل أن ُتكثَِر يل  َتِمٌل الُغْرَبَة وِفراَق اأَلِحبَّ اتْهَنا. وإِنَّني حُمْ

اَم يستجيُب الُل دعاَءَك فأسَعَد بذلَك. عاِء - َكاَم هي عادُتَك - َلَعلَّ ِمَن الدُّ

أب: ُربَّاَم تأخَرْت َرسائيِل فال تؤاخْديِن، وُدْم راضيًا عنِّي؛ َكْيام َتْطَمئِنَّ َنْفِس... والسالُم عليكم(.

1 - ما سبُب اغرتاِب االبِن؟

ْح ذلك. 2 - َأِيلُّ للمسلِم أن ُيغِضَب َوالَدْيِه؟ أَوضِّ

اَم، َحْيُثاَم، أْيَناَم، َرْيَثاَم، َكْياَم، ُربَّاَم، َكاَم( التي وردت يف  اَم، إِنَّاَم، َلْيَتاَم، َلَعلَّ 1 - أالِحُظ الكلامِت )َطاَلَما ، َقلَّ

بة من كلمتي: )َما( والكلمة  ها ُمنتِهيًة باحلرف )ما( ُمتَِّصال هبا خطا ، وَأنا يف أصِلها مركَّ النص أجدها ُكلَّ

التي قبلها.

اإليـضـــــــاح)1(

ُد للدرس بسؤال الطالِب - الطالبات َعامَّ درسوه يف الدرِس السابق.  )1( ُيَمهَّ

الـــــــــــدرُس 

هّ ً

األسـئــلــة

َوْصــــُل َبْعـــــــــــــــِض الَكِلــــــــَمـــــــــــــــاِت بـ )َما(
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ا )إنَّ ولْيَت  ( اتَّصَل هبام  احلرُف )َما(. أمَّ اَم( أجدها ِفعَلي ها )طاَل وَقلَّ 2 -أعيد النظَر يف )َطامَلَا( وَقلَّ

( فيقاُل  ، وَلِكنَّ ، وَكَأنَّ الناسخِة: )أنَّ بقيُة احلروِف  اتَّصَلْت هبا )َما( َخطا. ومثُلها  ( فحروٌف ناسخٌة  وَلَعلَّ

اَسٍب. اَم بعُضنا قد َيكذُب، وكأنَّاَم هو غرُي حُمَ دِق َلِكنَّ فيها: َنعَلُم أنَّام اخَلرْيُ يف الصِّ

ا، وِمثُلها يف  3 - أما )َحْيُثاَم وأْيَناَم وَرْيَثاَم( فظروٌف أصلها )َحْيُث ، َأْيَن، َرْيَث( فاتَّصلت هبا )ما( خطَّ

التي هي )َكْي وُربَّ وَكاُف  )َكْياَم وُربَّاَم وَكاَم(  ِسيِّاَم( واحلروُف:  اَم، وال  لَّ وُكُ وَبْيَناَم،  )َكْيَفاَم، وِحيَناَم،  احُلكِم: 

َفُة من حروف اجلرِّ )َعْن، ِمْن، يِف( و)َما(. ا )َعامَّ وِمَّا وِفياَم( امُلؤلَّ التشبيِه( وِمْثلَها يف الوصِل خطَّ

التـــــــــــــدريُب األوُل
أعيِّ الكلامِت التي اتََّصَلْت يِف آخِرها )ما(:

{ فصلت: 6. { - 1

{ البقرة: �19. { - 2

{ النساء: �7. { - 3

{ احلجر.  { - 4

تـــْدريـبـــــــــــات

اَم، وإنَّاَم، وأنَّاَم، وَكَأنَّاَم،  ُيوَصُل احلرُف )َما( بَأَواِخِر جمموعٍة من الكلامِت فُتْكَتُب هكذا: َطامَلَا، وَقلَّ

اَم، وُربَّاَم، وَكْياَم، وَكاَم،  اَم، والِسيَّ اَم، وَحْيُثاَم، وأْيَناَم، ورْيَثاَم، وَكْيَفاَم، وِحيَناَم، وَبْيَناَم، وُكلَّ اَم، وَلْيَتاَم، وَلَعلَّ وَلِكنَّ

، وِمَّا، وفياَِم. وَعامَّ

هّ ً

أســـــتــنـتـــــُج
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اَم َيوُد الَبِخيُل. � - َقلَّ

اَم أْلَقَمُه َحَجرًا(. إذا أجابه جوابًا ُمْسِكتًا. 6 - ُيَقاُل يف املََثِل: )َكَأنَّ

7 - انتظرين َريَثاَم ُأْنِي َعَميِل.

َق ما َتْصُبو إِليِه. قِّ � - ِجدَّ يف دراستَِك َكْيام حُتَ

التــــدريـــــُب الثـــــايِن
َلْيَت      -      إنَّ      -       َقلَّ      -      أْيَن      -      َحْيُث      -      َكْي      -      َطاَل  

 أِصل الكلامِت السابقَة بـ )َما( ُثمَّ أجعُلها يف مجل مفيدة وأكُتُبَها.

التـــــــــدريُب الثــالــــُث
أعيد كتابَة الكلامِت اآلتيِة بعد َوْصِلَها بـ )َما(:

3 - َأنَّ 2 - اَليِسَّ      1 - َبْي   

6 - َلَعلَّ � - َلِكنَّ     4 - َكَأنَّ   

9 - َكْي  7 - َرْيَث    � - ُربَّ    

12- َعْن  11- ُكلَّ     10- َكْيف   
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نصوٌص إمالئيٌة:
1 - َلْيـــَلـٌة َمــِطــــريٌة

فطاملا  اخلروج؛  يف  ٍة  َجاحِمَ برغبٍة  أمحُد  فأحسَّ  الشتاِء،  ليايِل  من  ليلٍة  يف  األمطاُر  َمَرِت  اْنَ

اِفَذِة. وكان بعُض سائقي السياراِت  النَّ انتظَر املَطَر. وملا رآه َغزيرًا اكتفى ِعندئٍِذ بُمشاهدتِِه من 

إذ  السائقي،  اهتامِم هؤالِء  ِة  ِقلَّ ُمندِهشًا من  أمحُد  فوقف  َلٍة.  ُمَبلَّ َغرْيُ  الشوارُع  كأنَّام  َيُمرُّ مرسعًا 

ائُقوَن وَعَرُفوا  َذا لو َعَقَل السَّ طاملا وقعت يف ِمْثِل هذه األحواِل حوادُث َألِيمٌة. ومْتَتَم َقائاًل: )َحبَّ

اَم َنِدَم أحدُهم عىل ذلك بعد  ُخطورَة الِقيادِة إِبَّاَن املََطِر؛ لَئال ُيوُدوا بحياهتْم وحياِة َغرْيِِهْم. وُربَّ

َدُم(. فواِت األواِن، وساَعَتئٍِذ ال َيْنَفُعُه النَّ

2 - ِمْن َمَظــــــاِهِر اْلَوْحـــــَدِة

ى َوْحَدُة امُلْسِلمي يف َمَظاِهَر كثريٍة ُتوَجُد يف كلِّ مكاٍن َحلَّ فيه ُمْسِلُمون واستوطُنوا،  َتَتبدَّ

ومْن أَهمِّ تلك املظاهِر املساجُد التي ال يستغني عنها ُمسِلٌم، َفَحْيُثاَم حلَّ املسلُم َفَلِقَي مسلمَي 

َوَجَد مسجدًا ، وأينام َذهب فإنه ُيالِحُظ ِحيَنئٍذ ِعنايَة املسلمي باملساجِد عىل قدِر حاهِلِْم.

ُلو مسجٌد من  َيْ اَم  َفَقلَّ التفاصيِل،  َجْوَهِرِه وإِنَّام االختالُف يف  املساجِد واحٌد يف  وَتصميُم 

ها َتَتِجُه نحَو الكعبِة التي هي ِقْبَلُة املسلمي. فاملسجُد الذي  أ، واملساجُد كلُّ منارِة وِمْنَبٍ وُمَتَوضَّ

ي. باِط ُمشابٌِه آلَخَر يف الصِّ يف حضموَت َشبيٌه آلَخَر يف إِسَطاْمُبوَل، والذي يف الرِّ
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َفِر، وكانْت عنَدُه َجَواِهُر َثميَنٌة: ُلْؤُلٌؤ وأحجاٌر كريمٌة، َفَبَحَث  ُأ لِلسَّ اِر عىل احلجِّ وَبَدَأ َيَتَهيَّ جَّ عَزَم أحُد التُّ

ُرُؤ عىل اخليانِة لُِيوِدَعَها عنَده، فوجَد امَرًأ اْشُتِهَر باألمانِة والصدِق، فَأْوَدَعَها ِعنده. َعن امِرٍئ أمي ال َيْ

اَم عاَد ِمَن احلجِّ طلَب َماَلُه، فأنكَر الرجُل، وأخَذ َيسَتْهِزُئ به، َفَلَجَأ إىل القايض فأحَضُه وطلَب منه  فلَّ

َردَّ األمانِة، َفَأَصَّ عىل إنكاِره، وأقسَم صاحُب املاِل أنه أْوَدَعُه املاَل عنَد َشاِطئ النْهر.

َر ُهناك من َأْوَدَع َماَلُه عندُه ُثمَّ يعوَد  اطئ لَيَتَذكَّ وعند ذلك أمَر القايض صاحَب املاِل أْن يذهَب إىل الشَّ

ُجِل: هل تعتقُد أنَّ صاِحَبَك وصَل إىِل املكاِن؟ فقال:  إليه، وترَك الرجَل عنده، وبعد ساعٍة قال القايض للرهّ

ال، فأوثَقُه القايض، وألزَمُه بَِردِّ األمانِة، َوَسَجَنُه خِلِياَنتِِه.

1 - مِلَ أودَع الرجل ماَلُه؟

َفُظ الناُس أمواهَلُم يف املايض ويف الوقِت احلارِض؟ 2 - أيَن َيْ

3 - كيَف استطاَع القايض َكْشَف َكِذِب الرجِل؟

ُرُؤ( أجدها أفعااًل وأسامًء آخُر  َأ، اْمَرًأ، شاِطئ، َيستهِزُئ، ُلْؤُلٌؤ، َيْ ُأ، جَلَ 1 - أالِحُظ الكلامت )َبَدَأ، َيَتَهيَّ

ًة ُكتَِبْت عىل )ألٍف( ومرًة عىل )ياٍء(  ُكلٍّ منها هزة، وقد اخَتَلَفِت الصورُة التي ُكتِبْت عليها تلك اهَلَمَزاُت، َفَمرَّ

، ومرًة عىل )واٍو(.
رس.  ُد للدرِس بطلِب ِكتابِة كلامٍت آخُرها هزٌة تكوُن مدخاًل لِلدهّ )1( ُيَمهَّ

الـــدرُس الرابُع

األسـئــلــة

ِك َفُة املسبوقُة بُِمَتَحـــــــرِّ 1 - اهلمــــــزُة امُلَتَطرِّ

اإليـضـــــــاح)1(
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أســـــتــنـتـــــُج

2 -  وعندما أدقق النظَر فأجد ُكلَّ هزٍة ُكتَِبْت عىل الصورِة التي ُتناِسُب حركَة احلرِف السابِِق دوَن 

النظر إيل حركِة اهلمزة.

ُأ، جَلَأ، امَرأ( ُكتَِبِت اهلمزُة عىل األلِف ألنَّ احلرَف الذي قبلها مفتوٌح يف مجيِع الكلامِت،  ففي )َبَدَأ، َيَتَهيَّ

ُرُؤ(  ويف )امِرئ، شاِطئ، يستهزئ( ُرِسَمِت اهلمزُة عىل )ياٍء( ألنهّ احلرَف السابَق هلا مكسوٌر، ويف )لُؤُلٍؤ، َيْ

جاءِت  اهلمزُة عىل )واٍو( ألنهّ ما قبلها مضموٌم.

ُل التـــــــــدريُب األوَّ
ُ الكلامِت التي آخُرَها هزٌة فيام يْأيت، وأوضح احلرَف الذي ُرِسَمْت عليه: أَعيِّ

2 - َبِرَئ املريُض. ِحِه.   1 - يقرُأ الطالُب امُلِجدُّ الدرَس َقْبَل رَشْ

َأ به َعَمُلُه مَلْ ُيرسْع به َنَسُبه(. 4 - )َمْن َبطَّ    . 3 - امُرُؤ الَقيِس شاعٌر جاهيلُّ

َتبُِئ ُنوُر النجوِم نارًا وَتَتأْلأل َلْياًل. 6 - َيْ يُل هاِدٌئ.      � - اللهّ

كًا ُكتَِبْت عىل َحْرٍف ُيناسُب َحَرَكَة احلرِف الذي  إَذا كاَنِت اهلمزُة آخر الكلمِة وكاَن ما َقْبَلَها ُمَتَحرِّ

قبَلها. وذلَك عىل  النَّْحو اآليت:

1 - ُتْكَتُب عىل َألٍِف إَِذا كاَن ما قبلَها مْفُتوحًا.

2- ُتْكَتُب عىل َياٍء إَِذا كاَن ما قبَلها مكسورًا.

3 - ُتْكَتُب عىل واٍو إَِذا كاَن ما قبلها مضمومًا.

تـــْدريـبـــــــــــات
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َأ األستاُذ تالميَذه بالنجاح. 7 - َهنَّ

. ُؤ الستقباِل العيِد َمْظهٌر إِسالميُّ َهيُّ � - التَّ

َتِهٌد. 9 - َهانٌِئ تِلميٌذ جُمْ
التـدريـــــــــــُب الثـــــــاين

ن عىل تلِك الصورة: ُ مِلَ ُكتَِبِت اهلمزُة املتطرفُة فيام لوِّ أقرأ اجُلَمَل اآلتيَة، ثم أَبيِّ

اُط الثوَب. 2 - َيْرَفُأ اخليَّ 1 - ُفوِجَئ الناُس باخَلَبِ.     

4 - َظِمَئ امُلساِفُر َظَمأ شديدًا. ى الُبْؤُبَؤ.      3 - إِنساُن الَعِي ُيَسمَّ

. 6 - َجاَءيِن َنَبٌأ سارٌّ فِل.       � - َوُضَؤ وجُه الطِّ

ُم مجاعُة حَتفيِظ القرآن الكريم جائزًة لِْلقاِرِئ امُلجيِد. 7 - ُتَقدِّ

َدُه  َعــــــوَّ َكــــــاَن  َما  َعىَل  � - َوَيْنشُأ َناشُئ  الِفْتــــــــَياِن ِفيــــــَنا             

أُبــوُه

التــــــــــــدريــُب الثالـــُث
ؤ      ،      املاََلِجئ. َبُّ َدأ      ،       التَّ ِطئ      ،      الصَّ الَباِرئ      ،      َهَدأ      ،       ُمْ  

أْجعُل الكلامِت السابقَة يف مُجٍل مناسبٍة بَِحْيُث ال َتـَتَغـيَّـُر صورُة ِكتاَبِة اهلمزِة.

التـــــــــدريُب الرابــــُع
ِل ِمْن ُكلِّ جمموعٍة، وَأْضبُط احلرَف الذي َقْبَل اهلمزِة: أضُع األفعاَل اآلتيَة عىل ِغَراِر الِفعِل اأَلوَّ

)ب( )أ(           

َتِلٌئ      َبــــَدَأ       ،       َيْبَدُأ       ،       َباِدٌئ       اْمَتأَلَ        ،       َيْمَتيِلُء        ،        ُمْ

أْنَبَأ، َمأل،        

َأ، اسَتْبَ َأ،          جَلَ

َأ َهَدَأ،          اْجرَتَ
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)جـ(

َتَكاَفَأ           ،          َتَكاُفٌؤٌ     -  َتَباَطَأ           ،    

َأ             ، َتَلكَّ َتَواَطَأ ،        -      

التــــــــــدريُب اخلـــــــــامـُس
اهِلَا )1( ـَ ِر َأْمثــــــ ـْ احَلَســــــَنُة بَِعشـ

َتُه ماًء، َفَتبَِعُهْم  ذهَب بعُض الُوَجَهاِء لَِتهنئِِة اخلليفِة بَِيْوِم العيد، فصاَدَفُهم شاعٌر كاَن يف طريِِقِه لَِيْمأَلَ َجرَّ

ما  وقال:  َكتِِفِه  عىل  ُة  واجلرَّ الرُجِل  إىل  نظَر  ثم  إِكراِمِهم،  يف  وَباَلَغ  َفَأْكَرَمهْم  اخلليفة،  َيَدي  َبْيَ  َمَثُلوا  َحتَّى 

َحاَجُتَك َيا هذا ؟ َفَأْنَشَأ قائاِل:

يِت اِمي أَتْيُت بَِجرَّ وا ِرَحاهَلُم                          إىِل َبحِرَك الطَّ َومَلَّا َرأيُت القوَم َشدُّ

ذلَك  فبلَغ  الفقراء،  عىل  َقَها  وفرَّ الشاعُر  وخرَج  َفَمألَها،  ذهبًا.  َتُه  َجرَّ اْمأل  حاجُب  يا  اخلليفُة:  فقاَل 

اخلليفَة، فطلَبُه وعاَتَبُه عىل ِفْعِلِه، َفأْنَشَأ قائاًل:

يَن َنُجوُد وَن باِمهِلْم                                           ونحُن باِمِل اخَلريِّ ُ َيوُد علينا اخَلريِّ

اٍت،  ته َعرْشَ َمرَّ َفُأْعجَب اخلليفُة بجوابه، وقال: أنَت اْمُرٌؤ كريٌم َأَحقُّ ِمن ُأولئَِك، يا حاجُب اْمأل جرَّ

وأدِخْلُه لُِيَهنَِّئ ُكلَّ ِعيد.

ِ، احلسنُة بَعرْشِ أمثاهِلا. فقال الشاعُر: احلمُد  للِّ

أ - أْقرأ القطعَة السابقَة ، ثمَّ أجيُب َعامهّ يأيت:

نُِّئ الناُس فيها َبْعُضهم بعضًا؟ 1 - ما املناسباُت التي ُيَ

2- مِلَاَذا قال اخلليفُة للشاعِر: )أنَت َأَحقُّ ِمن أولئك(؟

3 - أَضُع ُعْنوانًا آخَر ُمناسبًا للقطعِة.

، ص 126 بتصف. )1( املفرُد الَعَلُم، ألمَحَد اهلاشميِّ
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4 -أختار أحد البيتي وأحفظه، وأبي السبب.

ب - أستخرُج ِمن القطعِة ما يأيت:

1 - ثالَث كلامٍت ُكتَِبِت اهلمزُة يف آخِرها عىل ألٍف:

2 - ثالَثَة أسامِء إشارٍة ُحِذَفْت ِمنها َألٌِف:

3 - ِفعاًل يف آخِرِه َألٌِف زائِدٌة، وأكُتُبه ثالَث مراٍت:

4 - َكِلَمَتْيِ ُبِدَئَتا هبمزِة وصٍل وكلمَتْي ُبِدَئَتا هبمزِة قطٍع:

� - ثالَث عالماِت َتْرِقيٍم ُمتِلَفٍة:

جـ - مِلَ ُكتَِبِت اهلمزُة عىل )واٍو( يف )أنَت امرٌؤ( وعىل )َياٍء( يف )لُِيَهنَِّئ(؟



2�

اِق َنْوَفَل، ص 124 - �12  )بتصف(. زَّ ، ليوسَف عبِد الرَّ )1( دعوة احلقِّ

نصوُص إِمالئيٌة:

1 - َنَصــــــــائُح َوَمَبــــــــــاِدئ

، وًأِضْئ َقْلَبَك بنوِر اهلِداية، وال ُتْبِطْئ  َواِطِفَك، وارجْع إىل احلقِّ ال َتْلَجْأ إىِل نفِسَك، وال َترِسْ خلَف َعَ

َأ  أ إىل نفسِه واْنَكَفَأ عليها َرُدَؤ َعَمُلُه، وَضُعَف ِفْعُلُه، وَتَبوَّ ْأ َعِن العمِل بَِمُشورِة إِخوانَِك، َفإِنَّ َمْن جَلَ وال َتَتَلكَّ

أٍ، ومن اْسَتَناَر بمُشوَرِة الناِصِحي َحُسَن َعَمُلُه، وجاَد ِفْعُلُه، وَهُنؤ بالعواِقِب، وفاز باملطالب. اْهَدْأ  َأْسَوَأ ُمَتَبوَّ

ْء لَك أسباَب النَّجاِح. َفاتَِك، وال يْأُخْذَك الُعْجُب بَِنفِسَك ، واْعَتِمْد عىل البارِئ - عزَّ وَجلَّ - ُييِّ يف َتَصُّ

ْقِليِد )1( ـــاَرَبُه اإلســــــالِم لِلتَّ 2 - حُمَ

َدْت َفَيالَِقُه واْقَتَلَعْت ُأُصوَلُه، وَنَسَفْت ما كان َلُه ِمْن  َلًة صاِدَقًة، َبدَّ َل عليه مَحْ َحاَرَب اإِلسالُم التقليَد ومَحَ

َمَباِدَئ َعِلَقْت بِعقائِِد اأُلَمِم.

ُلِق  َصاَح اإلسالُم بالعقِل َصْيَحًة َأْيَقَظْتُه ِمْن ُسَباٍت طاَل أَمُدُه، وَعال صوُت اإِلْسالِم بِأنهّ البارَئ مَلْ َيْ

تِدَي بالِعْلِم َوَيْسَتيضَء بنوِر املعرفِة، وبذلَك َتمَّ لإلنساِن أْمَراِن  ُه ُفِطَر عىل أْن َيْ ماِم، ولكنَّ اإِلنساَن لُِيَقاَد بالزِّ

َأ ألْن يعيَش هانَئ  ُتُه، وهَتيَّ َعظياَمِن طاملا ُحرَم ِمْنُهام: اِستقالُل اإلدارِة واستقالُل الِفْكِر، َوهِباَم َكُمَلْت له إِنسانِيَّ

الباِل ُمْسرَتِيَح النَّْفِس.
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3 - شــــــــــابٌّ مكــــــــاِفــــٌح

َج  رَّ ِة، َوَتَ ناعيَّ َطِة اْلَتَحَق بالثانويِة الصِّ ِه، وملَّا نجَح ِمَن املرحلِة امُلَتَوسِّ ُولَِد َسمرٌي َيتِياًم وَنَشَأ يف ِحْجِر ُأمِّ

ِة. اًل صغريًا، وبَدَأ يعمُل يف إِصالِح األجهزِة الكهربائيَّ صًا يف أعامل الكهرباء، فاْفَتَتَح حَمَ ِفيها ُمَتَخصِّ

ُر أخرى، َتَباَطَأ  ُم رْجاًل وُيَؤخِّ ُه أخَذ ُيَقدِّ َر سمرٌي يف أْن ُينشَئ مصَنعًا إلنتاِج األجهزِة الكهربائيِة، َلِكنَّ وَفكَّ

تباطؤًا كثريًا، فاملصنُع يتاُج إىِل ماٍل كثرٍي، وليَس َلَدْيِه َما َيْكِفي، فاْقرَتَض من الدولِة َمبلغًا من املاِل، وأنَشَأ 

املصنَع، وَبَدَأ يف اإلنتاِج، فكاَن الباِدَئ األول يف إِدخاِل هذه الصناعِة احلديثِة لَِوَطنِِه، واْشُتِهَر بجوَدِة اإلنتاج، 

ِة. ناعاِت الَوَطنِيَّ َة لِلصَّ َنِويَّ وناَل جائزَة الدولِة السَّ
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ُم الطريَق  هَلُ النَّْشَء َوُيَربِّ األْبَناَء، وَيِرُص عىل َساَلَمتِِهم ِمْن ُكلِّ ُسوء، ُييضُء  ُم َكالوالِِد، َيْرعى  املَْعلِّ

َبُهُم الِعْلَم، وَيْمَنُحُهْم ِدْفَء املعرَفِة، َوَيَتَحملُّ الِعْبَء الثقيَل يف تْربيتِِهْم. وَيَ

ْم إىل  َه أخالَقُهْم وُعُقَوهَلُ ٍة أن ُيَوجِّ ُم إذا أخلَص الَقْصَد، وأحسَن الَعَمَل، استطاَع يف ُهُدوٍء َوَرويَّ وامُلعلِّ

َم َعْن بِناء ِرَجاِل  َء َيُعوُق امُلَعلِّ يِن واإلخالِص يف العمِل، وأَداِء األماَنِة َوُحبِّ  الفضيلِة، َفال َشْ ِك بالدِّ التََّمسُّ

ْم. الَغِد، وحَتقيَق امُلْسَتْقَبِل اهَلنيِء هَلُ

َمة بمنزلة الَوالدة؟ ُم بَِمْنِزَلِة الَوالِد، وامُلَعلَّ 1 - مِلَاذا كاَن امُلَعلِّ

َمة؟ ِم وامُلَعلِّ 2 - ما واِجُبَنا َنْحَو امُلَعلِّ

منهـا هـزًة  ُكلٍّ  آِخـَر  أجد   ) األبنــاء  هـُدوء،  ُيِضـيء،  النْشء، شـيْء،   ( الكلمـاِت  أالِحـُظ   -  1

ْطـر. ُرِسَمْت عىل السَّ

2 - أالِحُظ أنَّ احلرَف الذي قبَل اهلمزة يف ُكلِّ َكِلَمٍة جاَء ساكنًا ُسُكونًا ظاهرًا، مثل: النشء وشء، أو  

إشباعًا حِلركِة احلرِف الذي قبله مثل: ُييضء وُهُدوء، واألبَناء. وأتأمل احلرَف الذي قبَل اهلمزِة يف ُكلِّ كلمٍة 

ِة الكلامِت )الياِء والواِو، واأللِف(. ٍة ساكنًا كام يف َبِقيَّ أجده صحيحًا كام يف )النْشء( وحرَف ِعلَّ

رِس بُِمراَجعِة الدرِس السابِق. )1( ُيَمْهُد لِلدَّ

الـــــدرُس اخلامُس

ً

األسـئــلــة

اإليـضـــــــاح)1(

َفُة املســــــبــــوَقُة بِســــــاِكٍن 2 - اهلمــــــزُة امُلَتَطـــــرِّ
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َفِهَي  الكلمِة،  إِعراِب  َحَسَب  الكلامِت  يف  َكْت  رَّ حَتَ أجدها  امُلَتطرَفِة  اهلمزِة  حركِة  يف  النظَر  أعيد   -  3

كتابِة  له يف  أثَر  )هدٍوء( وهذا ال  األبناَء( ومضمومٌة يف )ييضُء( ومكسورٌة يف  ْشَء،  )النْشَء،  مفتوحُة يف 

َنًة مكسورًة كام يف )هدوٍء( أو منونًة مضمومًة  اهلمزِة املتطرِفة، وكذلَك ال فرق يف كتابِة اهلمزِة أْن تكوَن ُمنوَّ

مثل: )هدوٌء(.

ْت أحكاُمها يف  َنًة مفتوحًة مثل: ) ِعْبئًا ، شْيئًا، ُمِضيئًا )1( ، ُهُدوءًا، ُجْزءًا، بناًء ( فقد َمرَّ ا إذا كانِت اهلمزُة ُمنوَّ أمَّ

) تنويِن االسِم املنصوب ( يف السنِة األوىل.

التـــــــــــدريُب األوُل
ا حتَت ُكلِّ كلمٍة آخُرَها هزٌة متطرفٌة: أَضُع َخطَّ

1 - }  { يوسف: �1.

2 - }  { القصص: ��.

3 - }  { آل عمران: 91.

4 - }  { احلرش.

� - َيُنوُء ُكلُّ إنساٍن يوَم القياَمِة بِِوْزِرِه.

عاٌء باطٌل. عاُء اليهوِد يف ِفَلْسِطَي ادِّ 6 - ادِّ

ـْطِر إِذا جاَء قبَلـَها َحْرٌف سَاِكـٌن ُمطلقًا ، سواٌء أكاَن صحيحًا أم  َفـُة عىل السَّ ُتْكَتُب اهَلمزُة امُلتـطـرِّ
حرَف مدٍّ )واوًا أو ياًء أو ألِفًا(.

)1( االسم المنتهي بهمزة متطرفة منونة بالفتـح وقبلهــا حـرف ساكـن يتصل بما بعده ترسم فيه  الهمزة على ياء غير منقوطة وبعدها ألف 
التنـوين مثل عـبـئـًا - دفـئـًا.

تـــْدريـبـــــــــــات

أســـــتــنـتـــــُج
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7 - قالْت نجالُء: إِنَّ السامَء زرقاُء صافيٌة.

�  - َراَفَقْت سيارُة اإِلسعاِف املَتَسابقَي اْبتَِداًء ِمْن ُنْقَطِة االنطالِق.

التــــــــــدريُب الثَّـــــــاين
ْكِل َحسَب َمْوِقِع َكِلَمتَِها ِمَن اإلعراِب: أضبُِط اهلمزَة املتطرفَة فيام يأيت بالشَّ

اِن للحياِة. 1 - املاء واهَلَواء رَضوريَّ

َرى الطعاِم واملاء. 2 - املَِريء هو جَمْ

3 - لِْلُوُضوء ُسَنٌن َوَواِجَباٌت.

4 - املْرء بِأْصَغَرْيِه: َقلبِه َولسانِه.

ِة. � - جَميء النَّاِس إىِل َعَرَفَة يف اليوِم التاسِع من ذي احِلجَّ

واء. اء، واحِلْمَيُة َرْأُس الدَّ 6 - املَِعَدُة بيُت الدَّ

ْمِس. 7 -َضْوء القمِر من ُنوِر الشَّ
التــــــــدريــــــُب الثــالـــُث

ْطِر أو عىل حرٍف ِفيام يأيت: أبُي مِلَ ُكتَِبِت اهلمزُة املتطرفُة عىل السَّ

ٌء    ،    َتَباُطٌؤ ِطٌئ    ،    يَسِّ الَوُضوُء    ،    َوُضَؤ    ،    ُكْفٌء    ،    َبِطيٌء    ،    َهُؤالِء    ،    َمْرَفٌأ    ،    ُمْ

التـــــــدريــــــُب الرابــــُع
ُح األخطاَء الواقعَة يف كتاَبِة اهلمزِة امُلتطرفِة فيام بَي األقواِس مَّا يأيت: أصحِّ

1 - َمْن )َيْقَرْء( ُخالصاِت الدرِس ال يقْع يف )َخَطٍئ( ِكَتاِبِّ

َرايسِّ 2 - )َيْبَدُء( النشاُط املدريسُّ )ابتداًءا( من َمْطَلِع العاِم الدِّ
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ا.    3 - )َقَرَء( حممٌد يف اجلريدِة )َنَباًء( سارَّ

ُرُء( امُلْؤِمُن عىل َمعِصيِة اللِ.    4- ال )َيْ

 . � - )ُتكاِفُء( املدرسة الطالَب املِثايلهّ

ِدَئ(.    6 - ال َتْشرَتِ الطعاَم )الرَّ

7 - )َشاِطيء( البحِر نظيٌف.  

التــــــــدريُب الـخــامـُس
َعــــــــــــاُوُن التَّ

اِر  والنَّجَّ اِء  الَبنَّ بَي  َفبِالتعاُوِن  امُلجتمُع،  عليها  يقوُم  التي  املََباِدِئ  أهمِّ  من  م  وَتعاوُنُ النَّاِس  بَي  اإِلخاُء 

اُع بأيديم وأفكارهم َتْنَشُأ أكُب املصانع. نَّ اِد والصانع ُيَقاُم أضخُم بناٍء، َوبَِتعاُوِن األغنيـاء باِمهِلِْم والصُّ واحلدَّ

وقد ِقيل: املْرُء قليٌل بِنفِسِه كثرٌي بإخوانِه.

َناُصَ بي املسلمَي عىل َحدٍّ َسَواٍء، قال الُل تعاىل:  ُة اإلسالم َتْفِرُض التعاوَن والتَّ وُأُخوَّ

}  {

آل عمران : 103.          
أ - أْقرأ القطعَة السابقَة ، ُثمَّ ُأجيُب َعامَّ يأيت:

1 - كيَف يكوُن التعاُوُن بَي النَّاِس؟
2 - ما نتائُج عدِم التعاوِن؟

ب - أستخرُج ثالَث كلامٍت آِخُرها هزٌة بعد ألٍف وأراعي اختالَف حركِة اهلمزِة:

ُ َسَبَب ِكتابِة اهلمزِة يف الكلامِت اآلتيِة عىل هذه الصورة: جـ - أَبيِّ

أْعَداٌء املََباِدُئ            ،            َتْنَشُأ            ،            املَْرُء            ،    
د - أصوغ من كلمة )َبَدَأ( عىل وزِن )مْفُعول( وأْكُتُبَها:
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ـــــاِدُس التـــــــــــدريُب السَّ
أبيـــــــــــــــــــاٌت مَتــــــــــــــــارٌة

1 - لُِكـــــــلِّ َشْيٍء ِزينـــــٌة في الـــــَوَرى

َوِزيَنـــُة الـْمـــــرِء َتــَمـــــــــاُم األَدِب   

2 - إذا َساَء ِفْعُل اَلمْرِء َســــــاَءْت ُظُنوُنُه

ِم َق َما َيـْعــَتــــــــــــاُدُه ِمـْن َتــَوهُّ وَصــــــــــــــــــدَّ   

ــــــٌر  ـْ 3 - َوْحــــــــَدُة اإلنســـــــــاِن َخيــــ

ــــــــــوِء ِعْنـــــــَدُه ِمـــــــْن َجليـــــــــِس السُّ    

4 - َوَقْد ُيْرَجى لُِجْرِح الســيـــــــِف ُبْرٌء

َســــــــاُن وال ُبـــْرَء لَِما َجـــــــــــَرَح اللِّ   

� - لُِكــــــــــلِّ َداٍء َدَواٌء ُيْسَتَطـــــــــبٌّ بِِه

إالَّ الحـمــــاَقــــَة َأْعَيــــْت َمـــــْن ُيـــــَداِويــَهـــــا   

أ - َأْقرُأ األبياَت السابقَة ، ُثمَّ أِجيُب َعامَّ يأيت:

1 - أختار أحَد األبياِت وأرْشُحُه بأسلوب.

2 - أختار بيتًا وأحفُظه، وأبي السبب.

ُبَها يف َجدوٍل َحَسَب احلرف الصحيِح وامُلْعَتلِّ الذي  َفٌة ، َوأَرتِّ َزاٌت ُمَتَطرِّ ب - أستخرُج الكلامِت التي فيها َهَ

َقْبَل اهلمزِة.

جـ - أعيُد ِكَتاَبَة األبياِت يف كراستي.
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نصوٌص إِمالئيٌة

1 - َتـــــْرِويـــــــــــــــح

َح عن َنْفِس َبعَض ما هبا ِمَن الَعَناء، وكان اجلوُّ َصْحوًا،  َتِعْبُت ِمْن ُمذاَكَرِة الدروِس، فخرجُت أُلروِّ

الِل كثرِي  َهبِيَة، َفَتْمأُل الكوَن ِضياًء، َوَتْغُمُرُه ِدْفئًا، َفَدَخْلُت إىل ُبستاٍن َواِرِف الظِّ َتَها الذَّ والشمُس ُترِسُل أِشعَّ

األشجاِر، ُمَتَفتِِّح األزهاِر، وأخذُت أسرُي فيه ُمْبَتِهجًا يف َتَباُطٍؤ وُهُدوٍء، ُأَمتُِّع العَي وأجُلو َصَدَأ النفِس من 

راسِة. ِعْبِء الدِّ

اَمُء بالَغاَمِم، وَعَصَفِت الرياُح، فأخذْت َحبَّاُت املطِر تَتَساَقُط بُِبْطٍء  ، َوَتَلبََّدِت السَّ ويف املساِء اْكَفَهرَّ اجَلوُّ

ٍء ِمَن السعادِة والرسوِر. ْعُت إىِل املنزِل ألْلَتِجَئ إِليه، وقد َشَعْرُت ِحيَنئٍذ بَِشْ ْؤُلِؤ، َفَأْسَ ا َحبهّاُت اللُّ كأنَّ

2 - النــــــاِشُئ الصغــــــــــرُي )1(

ُأحبُّ أْن َيْنَشَأ ولدي ُمْعَتِمدًا عىل نفسه يف حَتْصيل ِرْزِقِه، وَتْكويِن حياتِِه، َفَمْن َنَشَأ هذا املَْنشَأ، وَألَِف أالَّ 

ُع إىل ما يف أْيدي النَّاِس. عًا ال َيَتَطلَّ فِّ يْأُكَل إاِلَّ ِمْن ُخْبِز َيِدِه، َنَشَأ َعُزوفًا ُمرَتَ

ُر  ُأحبُّ أْن َيعيَِش فردًا من أفراِد هذا امُلجتمِع ُيصارُع العيَش وُيَغالُبُه، َوُيَزاِحُم العاملي بَِمْنِكَبْيِه، وُيَفكِّ

ِطُئ وُيصيُب، َفَمْن ال يطْئ ال ُيصْب وَمْن ال َيْعُثْر ال  ا، وُيْ َماهِتَ ُب، وَيسَتْنتُِج األشياَء ِمْن ُمَقدِّ رِّ ى وُيَ وَّ َوَيرَتَ

َ عىل نِعمتِِه. َيْنَهَض. وُأِحبُّ أْن ُيَشاِهَد بعينِه حياَة الُبَؤَساِء وشقاَء األشقياِء لَِيْشُكَر اللهّ

، ويسهَر لِيناَم ِمْلَء ُجُفونِِه، أْي أَننِّي ُأِحبُّ  يِّ َبِع، ويْظَمَأ لِْيسَتْعِذَب َطْعَم الرِّ َة الشِّ وَع لَِيِجَد َلذَّ ُأحبُّ أْن َيْ

نيا ِسَواَها. له السعادَة احلقيقيَة التي ال سعادَة يف الدُّ

)1( النََّظَرات - 10/3، 11 )بتصف(.
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ِر، الَقْوَساِن، َعالمُة التَّْنصيِص، َعالمُة االْعرتاِض( َأثُّ )َعاَلَمُة التَّ
ملا َماَت َأُبو ِعيسى أُخو املأموِن َوِجد عليه َوْجدًا شديدًا )أي َحِزَن(، حتى امتنَع عن النوِم، ومل َيْطَعم 

ْثنِي - يا َأَبا إِسحاق - بحديِث  املأموُن شيئًا. فدَخَل عليه َأُبو الَعَتاِهَيِة )وكان شاِعرًا زَاِهدًا( فقال له املأموُن: َحدِّ

بعض املُلوِك ِمَّْن كان يف ِمْثِل حالَِنا وَفاَرَقَها، فقال: يا أمرَي املؤمني، َلبَِس سليامُن بُن عبد امللِك أْفَخَر ثِيابِه، 

ِه وأْكَمِل ِساَلِحِه. وَنَظر يف  م إىل مَجيِع َمْن َمَعُه َأْن َيْرَكَب يف ِمْثل ِزيِّ وَمسَّ َأْطيَب ِطيبِِه، وَرِكَب َأْفَرَه َخْيِلِه، وتقدَّ

! ثم قال جلارَيٍة له: كيَف َتَرْيَن؟! فقالْت: ابُّ ِمْرآتِِه فأعجبْته َهْيَئُته وُحْسُنُه، فقال: أنا املَِلُك الشَّ

لإِلنَساِن َبَقاَء  اَل  أْن  َغرْيَ  َتْبَقى      ُكْنَت  َلْو  امْلََتاُع  نِْعَم  أْنَت 

َفايِن َأنََّك  َغرْيَ  النَّاُس  َيْكَرُه   َوِمَّــا         الُعُيــــــــــوِب  ِمَن  ِخـــــــــْلٌو  أْنَت 

فَأعرَض بَِوْجِهِه، فلم َتُدْر عليه اجُلُمعُة إال وُهو يف َقْبِِه. قال: َفَبَكى املأموُن و النَّاُس، فام رأيُت باِكًيا 

أْكَثَر من ذلك اليوِم )1( !.

1 - مِلَ مَلْ َيُذِق املأموُن لِلنَّوم َطْعاًم؟

ًة من ِقَصِص السابقي؟ 2 - ملاذا َطَلَب املأموُن ِقصَّ

ِة؟ 3 - َكْيَف كان استجابُة اخلليفِة للِقصَّ

)1( األغاين، ألب الَفَرِج األْصَبَهاين )129/10( ما بي قوسي أدخلناه نحن.

الــــدرُس السادُس

األسـئــلــة

َعــــــاَلَمــــــــــــــــــاُت  التَّـــــــْرِقيــــــــــــــــــــــــِم



37

وعالمة   )،( والَفاِصَلُة   ).( ْقَطُة  النُّ هي  قيم  الرتَّ عالماِت  من  جمموعًة  األول  فِّ  الصَّ يف  درسُت   -  1

 ،)!( ِر:  التأثُّ أو  ِب  التعجُّ عالمُة  منها:  يمني  ُأخرى  جمموعٌة  عيلهّ  وَبِقَيْت   ):( والنقطتان:  )؟(  االستفهاِم 

ْنِصيِص: )»«(، وعالمُة االعرتاض )- -(. والَقْوسان: )(، وعالمُة التَّ

ب َتْعُقب  ر )!( التي تسمى أيضًا عالمَة التعجُّ نٌة يف الكتابة، فعالمُة التأثُّ 2 - لِكلِّ عالمٍة وظائُف ُمعيَّ

أثِر نحو قوله يف النص ُمْعَجبًا بنفسه: أنا امللُك  َة عىل التعجِب، أو االستغراِب، أو اإلنكار، أو التَّ الَّ اجُلَمَل الدَّ

!، ونحو قولنا: ما أْعَظَم امُلصطفى عليه السالُم ! وما أْلَطَف ُخُلَقُه! وَتْعُقُب عالمة االستفهام إذا ُأريَد  ابُّ الشَّ

ُب أو اإِلنكاُر، نحو: ما َهذَا؟! مِلَ َفعلَتُه؟! أال َتْسَتْحيِي؟!. باالستفهاِم التعجُّ

َفَوِجَد عليه  3 - للقوسي ) ( وَظائُف يف الكتابة منها: تفسرُي معاين كلامٍت أو عباراٍت كقوله:..... 

الَعَتاِهَيِة )وكان  َأبو  َوْجدًا شديدًا )أي َحِزَن(...، وإبداُء معلوماٍت أو التذكرُي هبا كقوله: .... فدَخَل عليه 

شاعرًا زاِهدًا( فقال..، وحُص األرقاِم أو احلروِف التي يف َبْدِء الِفَقَراِت نحو: )1( ، )2(..... )أ( ، )ب(.

قيُم  ْ 4 - أما عالمُة التهّْنصيِص )»«( َفَتْحُصُ الكالَم املنقوَل عن َمْصَدٍر آَخَر نْقاًل َحْرفيا، َنْحَو قولنا: الرتَّ

َنْت ُحُروُفُه بَِعاَلَماهِتا  ِقيَم َتْعجيُم اْلِكَتاِب.... ِكَتاٌب َمْرُقوٌم أْي َقْد ُبيِّ ْ ْقَم والرتَّ ْقم، ذكر ابُن َمْنُظوٍر أنَّ »الرَّ ِمثُل الرَّ

ا. ْنِقيِط«. فام َبْيَ العالمتي »   « َمْنُقوٌل عن لَِساِن اْلَعَرِب البن َمنُظوٍر مادة )رقم( َنْقاًل َحْرِفيَّ َمْن التَّ

َة التي  اِن العباراِت أو اجُلمَل االعرتاضيَّ ُصَ تان حَتْ َطَتاِن اللَّ ْ � - أما عالمة االعرتاض ) - - ( فهي الرشَّ

ْثنِي - يا أبا إِسحاَق - بحديِث بعِض  ُيْقَصُد هبا التوضيُح أو الدعاُء أو النداُء. فمن النداِء قوُل املأُمون: َحدِّ

امللوِك، ومن الدعاء قولنا: َتَوىلَّ ُعْثاَمُن - ريض الُل عنُه - َبْعَد ُعَمَر، ومن التوضيح قولنا: بنى القريواَن - وهي 

يف تونس - ُعْقَبُة بن ناِفٍع.

ُد للدرس باستذكار عالمات الرتقيم التي َدَرَسها الطالُب والطالبات يف الصفِّ األول.  )1( ُيمهَّ

هّ ً

اإليـضـــــــاح)1(
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التـــــدريـــــــُب األوُل
ًا حتت كلِّ عالمِة ترقيٍم فيام يأيت وأذكر اسمها: أَضُع َخطَّ

َه  َتَنبَّ وقد   بعضًا.  بعُضها  ويأُكل  َتَتَصارُع  كيَف  احليواناِت،  اِع  ِصَ من  ُصَورًا  احلارِض  يف  َنرى 

ويصيد  فيأُكُله،  الثعلَب  َيصيُد  الذئَب  »َأنَّ  اجلاحُظ  ذكر  ما  هذا  ومن  بينها،  يري  ما  إىل  األقدموَن 

فتأُكُله،  العصفوَر  تصيُد  ُة  واحَليَّ فيأُكُلها...  األفَعى  القنفذ  َيْطُلُب(  )أي  وُيريُغ  فيأكله،  القنفَذ  الثعلُب 

فيأكُلها، النحلَة  يصيُد  ْنُبوُر  والزُّ َنابرِي...  الزَّ ِفَراَخ  َيْلَتِمُس  اجلراُد  و  فيأكُله،  اجَلَراَد  يصيُد  والُعصفوُر 

1 - عالماُت الرتقيِم هَي الرموُز املستخَدمُة يف الكتابِة لتقسيِم اْلكالِم وإِيضاِح معانيِه.

ِر )!(، والَقْوَساِن ) (، وعالمُة التَّْنِصيص )»«(، وعالمُة  ِب أو التأثُّ 2 - ِمْن َعاَلمَاِت الرتقيِم: عالمُة ا لتعجُّ

االعرتاض )-  -(.

ِة عىل التعجِب أو االستغراِب أو اإِلنكاِر.وُتوَصُل  ِب )!( َتْعُقُب اجُلَمَل الدالَّ ِر أو  التعجُّ أثُّ 3 - عالمُة التَّ

بعالمة االستفهام هكذا )؟!( إِذا ُأريَد به التعجُب أو اإلنكاُر.

4 - ُيْستعَمُل الَقْوَساِن يف:

ب - التذكرِي بمعلوماٍت. أ - َتْفسرِي معاين كلامٍت أو عباراٍت.   

جـ - َحْصِ األرقاِم أو احلروِف التي يف َبْدِء الِفَقراِت.

� - وُتستعَمُل عالمُة التنصيص )»«( حْلِص الكالِم املنقوِل عن َمْصَدٍر آَخَر َنْقاًل َحرفـيًّا.

ُمْعرَتَِضًة  تأيت  التي  اجُلَمَل  أو  العباراِت  اِن  ُصَ حَتْ تاِن  اللَّ َطَتان  ْ الرشَّ هي   )-   -( االعرتاض  عالمُة   -  6

عاِء أو النَّداِء. للتوضيِح أو الدُّ

تـــْدريـبـــــــــــات

أســـــتــنـتـــــُج
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ِفيَك - إىل ِحكمِة  الُل  بارَك  فاْنُظْر -  فتأكُلَها« )1(.  الَبُعوَضَة  فتأكُلَها، والذبابُة تصيُد  باَبَة  الذُّ والنحلُة تصيُد 

الَبارئ، وُلْطِف َخْلِقِه َجلَّ وَعاَل.
التـــــدريـــُب الثَّــــاين

أَضُع كلَّ عالمة من عالمات  الرتقيم التي أماَم اجلمِل اآلتية يف َمكاِنا امُلناِسِب:

)؟( 1 - احَلَسُد َأبَقاَك الُل َداٌء َيْنَهُك اجَلَسَد      

)      ( َك           ِ َدرُّ 2 - لِلَّ

)!(         ُ ا امُلَتَكبِّ َ 3 - َمْن َتُكوُن َأيُّ

)؟!( تُه أْي َمَرُضُه.       4 - َكِبَ َماِجٌد وَعُظَمْت ِعلَّ

)-  -( َذا االْسِم      ِة هِبَ َي َشْهُر ِذي احلجَّ � - مِلَاَذا ُسمِّ

التـــــــــــدريـــُب الثــــالُث
ـــاُج ْبُن ُيوُســـَف واْبُنــــُه )2( احَلـــجَّ

أَضُع عالمَة ترقيٍم مناسبًة يف املكان اخلايل:

َقْيٍس  ْبِن  ثابِِت  إىل  أرسُلوا  وقال....  َمنِزلِِه   إىل  انصَف  احلجاج  وَدَفَنُه  اِج  احَلجَّ بُن  َأَباُن  ماَت  مَلَّا 

َتَك يف ابنَِك احَلَسن.. فأنشده... ... فأتاه فقال.... أْنِشْديِن َمْرثِيَّ األْنَصاِريِّ

َثَمُن َمْوتِِه  لَِتْكِذيِب  َلْيَس  َحَسنًا    َنَعى  َمْن   ُ اللَّ أْكَذَب  َقْد 

كنَت  وما  قال...  بَِحَسن...  أجُد  كنُت  ما  به  أِجُد  له.... ال  فقال  أَباَن..  اْبني  اْرِث  احلجاُج...  فقال 

فقال احلجاُج...  إِليه...  اْشَتْقُت  إاِلَّ  قطُّ  َعنِّي  رْؤَيتِه... وال غاَب  فَشبِْعُت من  قطُّ  رأيُتُه  ما  قال...  َتُِدُه... 
كذلك كنت َأِجُد أَباَن...

)2( ِقَصُص الَعَرِب: ألمحِد جاَد املوىل وآخرين )227/2(. )1( ِكتاُب احليوان للجاحظ )314/6(.    
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التـــــــــــدريُب الـــرابـُع
َثَنـــــــــــــــــــــاٌء )1(

َلِميِّ  اِشَع بَن مسعوٍد السُّ اَلًة )أْي ِدَيًة لغرِيه أو َغَراَمة(، فأتى جُمَ َل َعْمُرو بن مْعِديَكِرَب - رمحه الُل - مَحَ مَحَ

( فسأله فيها، فأمَر له بعرشين َأْلَف ِدْرَهٍم وَفَرٍس َعتِيٍق وَسيٍف صاِرٍم. فمرَّ بَِبني َحْنَظَلَة فقالوا:  )وهو َصَحابُّ

يف  وأجَزَل  لَِقاَءَها!  احلرِب  يف  أشدَّ  ما  اِشع  جُمَ َبُنو   ِ لِلَّ قال:  َصاِحَبَك؟  رأيَت  كيَف  ُكْنَيُتُه(  )وهي  َثْوٍر  أبا  يا 

َزَباِت َعَطاَءَها ! وأحسَن يِف املَْكُرَماِت َثَناَءَها ! لقد َقاَتْلُتَها فام َفَلْلُتَها )أي ما َهَزْمُتَها( وسأْلُتَها فام أْبَخلُتَها  اللَّ

)أي َوجدهُتا َبِخيَلًة(، وَهاَجْيُتَها َفاَم أفَحْمُتَها.

أ - أقرأ النصِّ ، ثم  ُأِجيب َعامَّ يأيت:

اشَع بَن مسعوٍد؟ 1 - ملاذا مدح عمُرو بُن مْعِديَكرَب جُمَ

2 - ماذا تستنُج من إِعطاِء جماشٍع عمرًا فرسًا عتيقًا وسيفًا صارمًا؟

َزَبات، َهاَجْيُتَها، أْفَحْمُتَها. ب - أبيِّ معايَن الكلامِت اآلتيِة مع االستعانة بامُلْعَجِم: اللَّ

بًا من كلمتي ُكتَِبَتا َمْوُصوَلَتْيِ: جـ - أستخرُج من النصِّ اساًم مركَّ

د - أستخرُج من النصِّ اساًم ُمْشَتِماًل عىل واٍو زائدة:

هـ - ُأِعيُد كتابَة الِفعلي اآلتَِيِي بعَد حذِف الضمرِي من ُكلٍّ منهام:

رأيُت، هاجيُت:

و - أعي َمْوِطَنْيِ َوَرد القوساِن فيهام من أجِل إِعطاِء معلوماٍت للقارئ. 

)1( ُلَباُب اآلداِب، أُلسامة بِن ُمْنِقٍذ )349 - 3�0( )وقد أضفنا ما َبْيَ األقواس(.



41

ِح. ْ ز - أعي َمْوِطنِي َوَرد القوساِن فيهام للتفسري والرشَّ

حـ - أذكر َمْوِطَنْيِ وردْت فيهام عالمُة التعِجِب.

، ثم أَبيِّ وظيَفَتَها. ط - أعي عالمَة االعرتاض يف النَّصِّ

نصوٌص إِمالئيٌة:
1 - ُنْكــــــــــــــــِرُم َجـــــــــــــاَرَنا )1(

ِلٌع عىل أْخَباِرِه، وعامِلٌ بَأساِره.  قال بعُض احلكامِء: َعَجبًا من امُلِسِء  اجِلَواَر! امُلْؤِذي جلاِره، وهو ُمطَّ

َيْطِرُف عنها،  َقَذاُة )أْي أذًى( يف عينِه ال  ا أْفشاُه، فهو  م رَشَّ َعِلَم منه َخرْيًا أخفاُه، وإِن توهَّ إِْن  ا،  يعله َعْدوَّ

ُغ َمَعُه )أي ال َيْقِدُر معه عىل الَبْلِع(. وَشجى )أي شٌء ُمعرتٌض( يف حْلِقِه ما َيَتَسوَّ

ـــــــــــاِرَنا َفْضـــاًل َعَلْيـــــــَنا ! ـَ َوُنْكـــــــــــِرُم جــــــــــاَرَنا َحتَّى َتـَراَنــا       َكَأنَّ جِل

2 - إِْخــــــــــــــــــــــاَلُف اْلَوْعــــــــــــــــِد )2(

َمَطَر  ال  الــذي  وهو  ِب  لَّ اخْلُ ِق  ــَبْ َك ُهــَو  ــام  »إِنَّ َقْوهُلم:  الَوْعِد  إِخــالف  يف  الَعرِب  أمثاِل  ِمــْن 

أْطَلَعْت  إِذا  فقال:  يسأُلُه،  جاَء  أٌخ  لعرقوٍب  وكان  ُعــْرُقــوٍب«،  »َمَواِعيُد  قوُله:  أيضًا  ومنه  فيه«. 

فقال: أتاُه  أْبَلَحْت  فلامَّ  َبَلحًا،  تصرَي  حتَّى  َدْعَها   : فقال  َأتاُه  أْطَلعْت  فلامَّ  َطْلُعَها.  َفَلَك  النخلُة  هذه 

)1( ُلباب اآلداب ألسامَة بن ُمْنِقٍذ )263 - 264( )وأضفنا ما َبْيَ األقواس(.
ٍم )�6 - �7(. )بتصف(. )2( ِكتاُب األمثاِل، ألب ُعَبْيٍد بِن سالَّ
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َدْعَها حتى تصرَي َزْهوًا. فلام أْزَهْت قال له: َدْعها حتَّى تصرَي ُرَطبًا. فلامَّ أْرَطَبْت قال له: َدْعها حتَّى تِصرَي 

َمَها( ومل ُيعِط أخاه منها شيئًا؛ فصاَر َمَثاًل يف  َها )أي َصَ مَتْرًا. فلام َأمترْت َعَمَد إِليَها ُعرقوٌب ِمَن الليِل َفَجذَّ

: اخُللِف ويف ذلك َيقوُل األْشَجِعيٌّ

بَِيْثِرب َأَخاُه  ُعْرُقوٍب  َمواعيَد  ًة             َسِجيَّ ِمْنَك  اخُللُف  وكاَن  َوَعدَت 

3 - ذكـــــــــريــــــــاٌت

املوُت  َطَوى  ُأناٍس  مع  قضاها  َخْلت  سنواٍت  إىِل  كرى  الذِّ به  َفَذَهَبْت   ، َوْحَدُه  ِعيسى  الشيُخ  َجَلَس 

ر ُعَبْيدًا الذي َقَض معه َشْطرًا من ُعُمِرِه يف الُغْرَبِة، ثم مَتَْتَم قائاًل: الُل أكُب! ال  َف ِذهُنه فتذكَّ ُمعظَمُهم. وطوَّ

ُهمَّ  ِزلُت َأَرى ُعبْيدًا - رمحُه الُل - كأنه مل َيُمْت ، َطامَلا آنسني يف ُغربتي.وَدَمَعْت عيناه، ثم قال: أستغفُر الَل، اللَّ

َر ُطْرَفًة من ُطَرِف ُعَبْيٍد  ْعنِي بُعبيٍد وبأحَباب يف جنَّاتِك. وعاَوَدْتُه ابتسامٌة خفيفٌة، إِْذ َتذكَّ أْحِسْن َخامِتتي، وامْجَ

َها عليه. التي كان َيُقصُّ
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أخطـــــاء شـــــائعــة وعالجـــها

إذا دخل حرف اجلر عىل )ما( االستفهامية التي مل 
تتصل بـ )ذا( حذفت ألفها خطا ولفظًا.

التوضيح التصــحيـــــح اخلطـــــــــــــأ

توصل الم التعليل مع كي مع ال النافية وال تفصل.

يب إدغام نون أن الناصبة للفعل املضارع يف )ال( 
النافية وتشدد الالم.

ال حتذف ألف )ما( املسبوقة بحرف جر إذا كانت 
غري استفاهية وهي هنا موصولة.

.) يوصل احلرف )ما( بأواخر كلامت منها )قلَّ

ال  ياء  عىل  فرتسم  مكسور  املتطرفة  اهلمزة  قبل  ما 
عىل السطر.

اهلمزة متطرفة وقبلها مفتوح فرتسم عىل ألف.

اهلمزة متطرفة وقبلها حرف ساكن )ألن الياء حرف 
مد ساكن( فرتسم عىل السطر ال عىل الياء.

اهلمزة متوسطة مفتوحة بعد ألف فرتسم عىل السطر.

حتذف األلف وال تكتب من مئة ومضاعفاهتا.

عىل  فتكتب  )الياء(  ساكن  وقبلها  متطرفة  اهلمزة 
السطر ال عىل الياء.

عامهّ تسأل؟

ذاكْر لِْكي ال ترسب

ُأحبُّ أن ال أتأخَر

أْبَحُث عمهّ تبحث عنه

قلَّ َما

يستهِزيء

َتْقَراء

ُيِضيئ

القـــَرَأة

مائة

َشئ

عمهّ تسأل؟

ذاكر لِكيال ترسب

ُأحبُّ أالَّ أتأخَر

أْبَحُث َعامَّ تبحث عنه

اَم قلَّ

يستهِزئ

َتْقَرأ

ييِضء

القراءة

مئة

ء َشْ

هّ ً
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ــالَِبـــة ـالِب - الطَّ جـــــْدَوُل َتْصــــِويِب أْخَطاِء الطَّ

َطأ ــــــَواُباْلَكلَمُة اخْلَ الصَّ
َسَبُب َرْسِمَها َبْعَد التَّصِويِب
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أصـــــــحح اخلطــأ وأذكـر الســــبب

ـــــــــــــَطأ ـــــــــَواُباخْلَ ــــــــــــَبــــُبالصَّ السَّ

فيام تفكر؟

َعْن َمْن تسأل؟

طالب

لكي ال ترس

ليت ما النجاح لنا

بِطيء

َخَطٌء

َمْبَداٌء
مخساِمئة

قاِريء

ُكفٌؤ

إَِلْيِهي

ذالك
مسئول

النْشؤ
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أواًل: تدريباٌت لِلُمراجعِة وامُلناَقشِة:
 التــــدريُب األوُل

اجلملِة  ِغراِر  عىل  املناِسِب  اجلِر  حرِف  مع  )َما(  باستخدام  استفهاميٍة  مجٍل  إىل  اآلتيَة  اجلمَل  ل  أَحوِّ
اأُلوىل:

1 - مم تاف؟ َباِت الشمس.            1 - أخاُف من رَضَ

 - 2 2 -  أرغُب يف عيادِة َزمييَل املريض.      

 - 3 يَّة.        3 - ينظُر َفهٌد إىل اللوحِة الَفنِّ

 - 4 4 - وقَف الراِعي عىل حاَفِة البئِر.       

 - � ُن حتَّى وقِت األذاِن.      � - َينتِظُر املؤذِّ

 - 6 ْمَيِة.         6 - ُأْعِجَب  الطفُل بالدُّ

 - 7 7 - ُيْسَتْخَرُج الغاُز من باطِن األرِض.   

 - � ُث الناُس عن احلرِب.       � - َيَتَحدَّ
التـــــدريـــُب الثــاين

مَّ أكُتُبَها: أِصُل  )َما( بأواِخِر الكلامِت اآلتيِة يف مجٍل مفيدٍة، ثُّ

يِف  - ُربَّ   - َلَعلَّ   - أْيَن   - لْيَت   - َطاَل   - إِنهّ   - َحْيُث   - َقلهّ   - َلِكنهّ 

ْت ِدراســـــــــُته ـَ تدريـــبــــــــــــاٌت عــــــامٌة عىل مــــا َسَبقــــــ
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التـــــــــدريُب الثالُِث
ُمَســــــــاَوَمـــــــٌة

مَئٍة  أربُع  قال  َثَمُنَها؟  كم  قائاًل:  البائِع  إىل  اْلَتَفَت  ثم  ُبَها،  ُيَقلِّ وصار  ْلعِة  السِّ إىل  الواقُف  الرجُل  َنَظَر 

وعرشون ريااًل. قال: إنا غاليٌة! قال البائُع: قلُت لك الثمن كام ُهَو لَِئالَّ أْتِعَبَك، وألينِّ أحبُّ االستِقاَمَة يف 

ُت، وال  ْضَت الثمَن قلياًل. قال: لو فعلُت خَلرِسْ َذا لو َخفَّ ُ فيَك، ولكن حبَّ بوِن. قال: بارَك اللهّ التعامِل مع الزَّ

أحَسُبَك ِمَّْن َيْرىض يل باخلسارِة. فقال الرجُل ِعنَدئٍِذ:

َضْعها يِل يف ِكيٍس، وهاِهَي ذي النقوُد.

. أ - أستخرُج من القطعة كلَّ كلمتي ُكتَِبَتا موصولَتْيِ

ا َغالَِيٌة« ثم أكتب اجلملة. َ ( يف قوله: »إِنَّ ب - أِصُل )ما( بـ )إنهّ
التـــــــــدريُب الرابٌع

ُ الكلامِت امُلْنَتِهَيَة هبمزٍة فيام يأيت، وأذكر احلرَف الذي ُكتَِبْت عليه اهلمزُة وَسَبَب كتابتها عليه: أَعيِّ
يِّئ. ُأ إىِل اللِ من هذا العمِل السَّ 1 - َنْبَ

ٌد. 2 - حممٌد قاِرٌئ جموِّ
3 - ُيوِمُئ املخرُج لِلُمذيع لَِيْبَدَأ احلديث.

4 - َمُرَؤ الطعاُم عىل املَِعَدِة.
� - ال َتْعَبْأ بالقيل والقاِل.

6 - استهَزَأ الفاجُر بِجريانِِه.
التــــــدريُب اخلامُس

َبـــــــَداَهـــــــٌة )1(
ـون حاكـم ُطَلْيِطَلـَة،  ِلـَس املأمـوِن ْبـِن ذي النُّ ـِشٌّ يومـًا جَمْ َحـَضَ القـايض أبـو الَوليـد ِهَشـاٌم اْلَوقَّ
عليهـا ـِه  َخَواصِّ مـن  مَجاعـٌة  ِحيَنئِـٍذ  فتهاَفـَت   ) الَقـايض  آَذاِن   ( بــ  ُيعـَرُف  احلْلـوى  مـن  َنـْوٌع  َم  َفُقـدِّ

ِري ، ) 137/4 ( ) بتصرف (. يِب ، لِْلَمقَّ )1( َنْفُح الطِّ
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ى )ُعْيوَن  َم من الفاكهِة َطبٌق فيه نوع ُيسمَّ ، وجعلوا ُيكثِرون ِمن َأْكِلها، وكان فيام ُقدِّ َر باْلَوقَّشِّ َندُّ َيقِصُدون التَّ

آُكُل عيونم! وكشَف عن  أيضًا  وأنا  فقال:  ُأُذَنْيَك!  يأكلون  أرى هؤالء  يا قايض  املأموُن:  له  فقال  الَبَقِر(. 

الطبِق وَبَدَأ يأُكُل منُه!.

: أ - أستخرُج من النَّصِّ

1 - اسمي ُوِصال معًا، وحرفًا ُوِصَل مع اسٍم موصول.

2 - اساًم وفعاًل ُمْنَتِهَيْيِ بألٍِف مقصورٍة.

3 - ِفْعاًل ماضيًا مشتِماًل عىل َألٍِف زائدٍة خطا.

4 - ِفعاًل ُمنتهيًا هبمزٍة، وأذكُر سَبَب كتاَبتِها عىل ذلك النَّْحِو.

. � - ثالثًا من عالماِت الرتقيِم الواردِة يف النَّصِّ

ْلَوى«. َم َنْوٌع ِمَن احْلَ ب - ُأْعِرُب قوَله: »ُقدِّ

التــــــــدريُب الســادُس
ُ سبَب كتابِة اهلمزِة يف آخِر كلِّ منها عىل هذا النَّْحِو: ُأعيُد كتابَة ُكلِّ َكِلَمٍة ِمَّا يأيت، ثم أَبيِّ

1 - ُجـْزء

2 - َبِريء

3 - َصَبأ

4 - ُمْبَتَدأ

� - ُمْقِرئ

6 - ِعْبء

7 - ُهُدوء

هّ ً
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ثانيًا: ُنصوٌص إِمالئية

1 - َزْحـــــَزَحـٌة َعِن الـنَّــــــاِر
ُه ُخِلَق ُكلُّ إِنساٍن ِمْن َبني آَدَم عىل ِستَِّي  عن عائشَة ريَض الُل عنها قالْت: إنهّ رسوَل اللِ ملسو هيلع هللا ىلص قال: »إنَّ

َ، وَعَزَل َحَجرًا عن طريِق  الَل، واستغَفَر اللَّ َ، وسبََّح  َل اللَّ َ، وهلَّ َ ومَحَِد اللَّ َفَمْن كبَّ اللَّ َمْفِصٍل،  ِمَئِة  َوَثاَلِث 

النَّاِس، أو َشْوَكًة، أو َعْظاًم، عن َطريِق الناِس، وأَمَر بَمْعروٍف، أو َنَى عن ُمْنَكٍر َعَدَد تلَك الستَي والَثاَلِث 
اِر«. رواه مسلم .)1( ُه َيْمِش َيوَمئٍذ وقد َزْحَزَح َنْفَسُه َعن النَّ الَمى؛ فإنَّ مَئِة السُّ

2 - َوْيــــــــَلَك ! )2(
، فقاَل يل: َوْيَلَك! )وما قاَل يِل  قاَل َسْعٌد الَقِصرُي : َنَظَر إيَِلَّ عمُرو بُن ُعْتَبَة وَرُجٌل َيْشُتُم رجاًل بي َيَديَّ

ُه لساَنك عن الكالِم به، فإنَّ السامَع  ْه سمَعَك عن استاِمِع اخَلَنا )أي الكالم الفاِحِش( كام ُتَنزِّ َوْيَلَك َقْبَلَها(، َنزِّ

َها  ْت َكِلَمُة جاهٍل يف ِفيه َلَسِعَد رادُّ ُه َعَمَد إىل رشِّ ما يف ِوَعائِِه فأفرَغُه يف ِوَعائَِك، ولو ُردَّ رشيُك القائِل. وإِنَّ

َكام َشِقَي قائلَها.

3 - َأبُــو احَلــــــاِرِث وُثـَعـــــاَلـــُة )3(
ِي َضيَِّقي( فأراَد أْن يغتاَل بِِه األسَد، فأتاه  َزعُموا أنَّ الثعلَب رأى َحَجرًا أبيَض بي لِْصَبْيِ )أي ِشقَّ

وقاَل َله: يا أبا احلارِث )وهي ُكْنَيُتُه( َشْحَمٌة رأيُتها َبْيَ لِْصَبْيِ َفَكِرْهُت أْن أْدُنَو منها، وأحببُت أن َتَتَوىلَّ ذلك 
أنَت.

فاْنَطَلَق به حتَّى َوَصَل به إِليها، فَأدخَل رأسُه فضاَق به املكاُن، فقاَل َله الثعلُب: ادفْع برأِسَك. فأقبَل 

ُثَعاَلُة؟! قال: ُأريُد أْن أستنِقَذَك.  ِدُشُه، فقال: ما َتصَنُع يا  األسُد يدَفُع برأِسِه حتى َنِشَب. وأقبَل الثعلُب َيْ

ديَش وجِه الصاحِب!. قال: َفِمْن ِقَبِل الرأِس إِذًا. قال الثعلُب: ال ُأِحبُّ َتْ

)2( الِعْقُد الفريُد، البن َعْبِد َربِّه )369/2(. )1( صحيح مسلم برشح النووي )1007(.    
)3( َقَصُص العرِب: ملحمد جاَد املْوىَل وآخرين )3�6/4(. )بتصف(.
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ـِــــــــــــْلُم )1( 4 - األدُب والع
َ تعاىل جعَل  َذْيِن ها زينُته ومَجاُله ألنَّ اللهّ ليَس العاقُل، وإن كان َتاما، بُمْسَتْغٍن عن األَدِب والِعْلِم اللَّ

ا، والقمِر بُنوِره، والشمِس َبِضَيائَِها. واألدُب  لكثرٍي من َخْلِقِه ِزيَنًة، فزينُة السامِء بَِكَواِكبَِها، واألرِض بَِزْهَرهِتَ

َل َصِدَئْت َوَبَطَلْت...  ْقِل َعِمَلْت َوَنَفَعْت، وإذا مل  ُتْ للعقوِل كاجلالء للسيوِف، فإنَّ السيوَف إذا ُتُعوِهَدْت بالصَّ

َف وإِن كان َوِضيعًا، وساَد وإِن كاَن َغريبًا، وَكُثَرِت احلاجُة إِليه وإِن كان فقريًا. وقالوا: من َكُثَر أدُبه رَشُ

ِف الِعْلِم إنَّ أهَلُه َمْتُبوُعوَن، والناُس حتَت راَياهِتم، َفَيْعِطُف  عليهم  َلِف: ناهيَك من رَشَ وقال بعُض السَّ

ُفوِس. َتِمُع هِبِم كلمُة ال َتْأَتِلُف بالَغَلَبِة، وُتْبَذُل دوَنم ُمَهُج النُّ َك َتعاىَل قلوبًا ال َتْعِطُفَها األرحاُم، وَتْ َربُّ

5 - أْسِقــــــــــنِي َمـــــــــــــاًء!
ٍة  دة - يتألُف من َذرَّ َأْلَفْيَنا ُجَزْيَء املاِء الواحَد - الذي ال ُيَرى بالعي املجرَّ إِذا نظْرَنا إىل تركيِب املاِء 

َدَتا معًا. وُربَّام ال ُنْلِقي لذلك بااًل ونحن َنْطُلُب: أْسِقني َماًء من  َ َتْيِ من اهَلْيْدُروِجِي احتَّ من اأُلْكِسِجِي وَذرَّ

َفْضِلَك!... هكذا نقوُل يف كثرٍي من األحياِن ُدوَن أن َيْذَهَب ُمْعَظُمَنا يف النَّظر فيام وراَء هذه املَُقوَلِة، ودوَن أن 

ٍة، فانتهى ما كان معنا من ماٍء، ما قيمُة كلِّ ما نمِلك  يَّ َر يف ِقيَمِة املاِء إاِلَّ ِحيَناَم نْفَتِقُده. لَِنْفِرْض أننا كنَّا يف َبرِّ ُنَفكِّ

ى، وهو نِْعمٌة ميسورٌة، وهلذا َقلَّ  ! إِذًا فاملاُء نِْعَمٌة ُكْبَ من ماٍل  إذا َعِدْمنا املاَء ؟! َأنستطيُع أن َنعيَش بغرِيِه؟ َكالَّ

َرها َقْدَرها. أن ُنقدِّ

)1( ُلَباَب اآلداِب، أُلسامة بن ُمْنِقٍذ، ص)232 - 234( )بتصف(.

هّ ً
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6 - َتـــــْوِفيـــــــــٌر! )1(

ا ُيْرَوى عنه َأنه كان يقول: ما باُل أحِدكم إَذا ُطِلَب منه  َهُموَن بالُبْخِل، وِمَّ كاَن ُثاممُة بُن أرشَس ِمَْن ُيتَّ

ُه َلوال ُرْخُص  يِّ أو أْصَغَر، وإَِذا ُطِلَب منه طعاٌم أَتى بام َيْفُضُل عن اجلامعِة، َأَما إِنَّ ماٌء َأَتى بإناٍء عىل َقْدِر الرِّ

املاِء وغالُء اخُلْبِز ما َتَداَفَع الناُس عىل اخُلْبِز وَزهُدوا يف املاِء. الناُس أرغُب شٍء يف املأكوِل إِذا َكُثَر َثمُنه أو كاَن 

ْثَرى؟! والَباِذْنَجاَن أْطَيَب من الَكْمأِة؟! ولكنَّام أهُل التْحِصيِل  َء َأْطَيَب من الُكمَّ قلياًل يف َمْنَبتِِه. أال ترى الَباِقالَّ

والنَّظِر َقِليٌل، وإِنَّام َيْشَتُهوَن عىل َقْدِر الثََّمِن.

)1( العقد الفريد البن عبد ربه )19�/6(. )بتصف(.
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نمـوذجان الختبــارين قصريين

نموذج رقم )1( أسئلة :
املحـــــــاسـبـــــة

ْبهة. فكن ِمَّْن إِذا رأى من نفسه خطأ  ُضها للشُّ ُيَربِّ العاقُل نفَسُه عىل ُحبِّ اخلرِي وأهِلِه ويرَبُأ هبا عامَّ ُيَعرِّ

َ. وإِْن وجدها  َذا لو حاسَب املرُء نفَسُه، ونظَر فيام َفَعل، فإْن وجَدها وقتئٍذ حُمسنًِة مَحَِد اللهّ استغفَر وأناب، وَحبَّ

ُمِسيئًة عاتبها لَِكْي ال ُتوِدي به إىِل اخُلرساِن ، وقال هلا: مِلَ تسريين يف الطريق اخلطأ؟!

فينبغي أال يبطئ عاقل عن حماسبة نفسه أبدا حتى ال يرؤ عليه الشيطان.

أ - أقرأ القطعَة السابقَة ، ثم أستخرُج:

1 - حرَف جرٍّ دخَل عىل ما االستفهاميِة.

2 - كلمًة هبا هزٌة متطرٌف مسبوقٌة بفتح.ٍ

. 3 - كلمًة هبا هزٌة متطرفٌة مسبوقٌة بضمٍّ

4 - كلمًة هبا هزٌة متطرفٌة مسبوقٌة بكرٍس.

ُحُه. ب- أرجِع إىل القطعِة وأكتشُف الكلمة التي فيها خطأ فيام حتته خطٌّ وأصحِّ

نموذج رقم )2( إمالء اختباري :

- فيم تقرأ ؟
ن ترشفك صداقُته فطاملا قاس الناس الصديق بصديقه . - ابحث عمهّ

- ال ترجئ األعامل لئالَّ توصف بالتباطؤ .
- تطلع الشمس وعندئٍذ ينبلُج الصباُح .
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نمـوذج اختبــار نـهـــايـة الفصـل )30 درجــــة(

أواًل - األسئلُة: )مخُس درجاٍت(

ـــــــاُع املحــــــــروُم مَّ الطَّ

ًة هبا ُلْؤُلٌؤ عىل شاِطِئ النهر، وبينام هو كذلك جاَء  كان امُرٌؤ من التُّجار يستحمُّ يف نٍر، وقد وضع ُصَّ

َة، فجرى خلَفه لَِئالَّ تضيَع، ومل يلحْق به لُبْطء حركته وسعِة الطرِي، فقصد إىِل وايل البلَدة  َّ طرٌي والتقَط الصُّ

َه الطرُي إِليها، فبحث الوايل حتى  َ اُه النَبَأ، طالبًا منه أن يَد َلُه صَته، َوَأْوَمَأ لِلَوايِل إىِل الناحية التي اتهّ ُمْنبئًا إِيهّ

ِة فقال: هي عندي، فأخذها الوايل،  ُدلَّ عىل امِرٍئ كان فقريًا ثم أصبَح من األغنياء، فأحضه وَسَأله عن الصهّ

َة دون طلٍب الستحققَت الْشَء الكثرَي،  وقال له: مِلَ مَلْ حتْضها دون أن ُتْطَلَب منك    لو أحضت الصهّ

مة، وحيَنئٍِذ أدرك الطامُع خطأه. وُعدَت َمُْلوَء الِوفاِض بِريَء الذِّ

أ - أقرأ القطعة وأستخرُج منها:

. 1 - كلمًة هبا هزٌة متطرفٌة مسبوقٌة بضمهّ

2 - كلمًة هبا هزٌة متطرفٌة مسبوقٌة بفتح.

3 - كلمًة هبا هزٌةمتطرفٌة مسبوقٌة بكرس.

4 - كلمًة هبا هزٌة متطرفٌة مسبوقٌة بسكون.

� - َظرفًا ُوِصَل بـ )إِذ(.

6 - كلمًة موصولًة بـ )ما(

7 - )ما( االستفهامية ُحِذَفت ألُفها وأبيِّ السبب.

ب - أضُع عالمَة الرتقيم يف املربع الفارغ يف  القطعة.

الــدرجــة

).،�(

).،�(

).،�(

).،�(

).،�(

).،�(

).،�(

).،�(
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جـ - أصحح اخلطأ يف عالماِت الرتقيِم ا مللونة يف العبارة اآلتية :               ) 1 (

روى أبو هريرة، ريض الل عنه، أن رسول الل قال: )ما َنْقَصْت صدقٌة ِمن مال(.

ثانيًا - إِمالء اختباري )�2 درجة( لكل كلمٍة نصُف درجة: )يطلب عند اإلمالء وضع عالمات 

يها هلم، وتتم املحاسبة عليها(. الرتقيم التي بداخل املربعات وال ُيسمِّ

4 1 - ُكلُّ ْشٍء بقضاء.          

� د.           2- ينَشُأ الناِشُئ عىل ما ُعوِّ

3 رُؤ اجلبان.           ام َيْ 3 - قلهّ

� 4 - بَم بلغَت هذه املنزلة       ؟         

� - قال الرسوُل     -   صىل الُل عليه وسلم    -        :       »     ال تعلوا بيوَتكم مقابَر، إِنهّ الشيطاَن َينفُر من 

27 البيِت الذي ُتقرُأ فيه سورة البقرة     «       رواه مسلم.      

3 6 - ُبورَك ِفيَمْن َصَدق.         

3 7 - حبهّذا اجلوُّ اجلميُل.          

عدد الكلامت

ـــــــ
�0
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املراجــع املذكــورة يف هوامــش الكتــاب

1 - أخباُر احلمقى واملغفلي - البن اجَلْوزي - دراسة وحتقيُق حممِد عيل أبو العباس - القاهرة 1990م - مكتبة 
ابن سيناء للنرشوالتوزيع.

2 - األغاين ألب فرج األصبهاين - حتقيق إبراهيم اإلبياري - القاهرة 13�9هـ - 1969م -دار الشعب.

اق - القاهرة - مؤسسة نصار للتوزيع والنرش. زَّ 3 - َدعوُة احلقِّ - يوسف عبد الرَّ

4 - ِرياُض الصاحلي - أبو زكريا النووي - رشح حممد عامرة - بريوت - الوكالة العامة للنرش والتوزيع.

ْوِقَيات - أمحد شوقي - الطبعة الرابعة القاهرة 13�1هـ - 1961م - مطبعة االستقامة. � - الشَّ

6 - صحيح مسلم ألبي الحســن مسـلم بن الحجاج - تحقيق محمد فــؤاد عبد الباقي - القاهــرة - مطبعـة 
الحلبي - 1374هـ - ��19م.

7 - الِعقُد الَفِريُد - ابن عبد ربه - رشُح أمحد أمي وآخرين - القاهرة: 1403هـ - 19�3م - دار الكتاب العرب.

� - ِقَصُص الَعَرِب - أمحد جاد املوىل وآخرين - بريوت - املكتبة العصية - �130هـ.

9 - كتاُب األمثاِل - أبو ُعَبيد القاسم بن َسالم - تحقيق عبد ا لمجيد َقَطاِمش - مكة - منشـورات جامعـة أم 
القرى - 1400هـ.

10 - ِكتاُب احلَيَوان - اجلاحظ - حتقيُق عبد السالم هارون - بريوت - دار اجليل ودار الفكر - �140هـ.

11 - ُلباُب اآلداِب - أسامة بن ُمْنِقذ - حتقيق أمحد شاكر - 1307هـ - 19�7م - دار الكتب السلفية.

12 - ِمشكاُة المصابيح - الخطيب الَعْمري  التبريزي - تحقيق محمد ناصر الدين األلباني - دمشق - المكتب 
اإلسالمي - 13�1هـ.

13 - امُلْفَرُد الَعَلُم يف َرْسِم الَقَلم - أمحد اهلاشمي - القاهرة - الطبعة الثانية والعرشون - املكتبة التجارية الكبى.

َظَراُت - مصطفى ُلطفي املنفلوطي - مؤسسة فن الطباعة. 14 - النَّ

ِري - حتقيق إِحسان عباس - بريوت - دار صادر - �130هـ. يب - لِْلَمقَّ �1 - َنْفُح الطِّ



واحلمد للَّ أواًل وآخرًا

مٍد وَصىل الل عىل نبينا حُمَ

َوَعىل آله َوَصحبه َوَسلم




